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TEMA
TAG DØMME KRAFTEN 
TILBAGE – MEN 
TILBAGE TIL HVAD?

klienten, eller også formår de ikke at 
varetage “klientens bedste”, sådan 
som kun den professionelle på bag-
grund af uddannelse, viden og træ-
ning kan gøre det.

Igennem en del år er denne stærke 
tiltro til dømmekraften og mere gene-
relt den professionelle organisering af 
arbejdet blevet udfordret fra flere sider. 
Modernisering, New Public Manage-
ment og evaluerings- og kontrolsyste-
mer udtrykker en generel mistillid til 
de professionelle og deres dømmekraft. 
Samtidig er spørgsmålet, hvad de 
senere års bestræbelser på at evidens-
basere velfærdsarbejdet kan betyde for 
dømmekraften og professionalismen? 
På den ene side kan man argumen-
tere for, at evidensbaseringen styrker 
dømmekraften, professionalismen og i 
sidste ende professionerne, fordi man 
får et mere sikkert grundlag at udøve 
sin praksis på. På den anden side kan 
man forestille sig, at evidensbase-
ringen ophæver eller unødvendiggør 
dele af det professionelle skøn, hvilket 
kunne være et argument for at organi-
sere arbejdet på nye og mere ‘effektive’ 
måder. Det springende punkt er, hvem 

D ømmekraften er traditionelt 
blevet opfattet som en af de 
vigtigste kvalifikationer hos 

de professionelle. Endvidere er organi-
seringen af bestemte erhverv som pro-
fessionelt arbejde ofte blevet begrundet 
med henvisning til den professionelle 
dømmekraft: For at kunne udøve disse 
erhverv (f.eks. medicin, jura, pædago-
gisk arbejde m.m.) er det nødvendigt 
med en veludviklet dømmekraft, hvor-
med den professionelle kan oversætte 
abstrakt viden og generelle principper 
og tilpasse den til konkrete mennesker, 
problemer og situationer (Grimen og 
Molander, 2008). Der findes alterna-
tiver til denne type organisering af 
arbejdet, f.eks. patronage, industriel 
produktion, moderne management og 
også det, den britiske professionsfor-
sker, Terence Joh nson (1972), kaldte 
“mediation”, dvs. en mere demokra-
tisk måde at forvalte arbejdet og for-
holdet mellem den professionelle og 
hans eller hendes klient. Historisk har 
disse organiseringer af arbejdet dog 
ikke været foretrukket til lige præcis 
denne type “menneskearbejde” (Hjort, 
2012); enten er de usensitive over for 
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der kontrollerer den viden, arbejdet 
udøves ved hjælp af, og hvad denne 
kontrol bruges til (Grimen, 2009).

Mistilliden til professionerne kan 
være berettiget, for professionelle er 
ikke altid Guds bedste børn. Ud over 
at være drevet af altruistiske motiver 
har de også (ligesom de fleste andre) 
strategiske interesser, er magtsøgende, 
stræber efter at opretholde de institu-
tioner, de er en del af, indlader sig på 
kampe med hinanden og udenforstå-
ende om særligt gode (velbetalte) lun-
ser af det samfundsmæssige arbejde 
osv. Alt dette er velbeskrevet i den 
kritiske del af professionssociologien 
(f.eks. hos Abbott, 1988). Imidlertid 
kan man diskutere, om mistilliden til 
professionerne er på vej til at medføre 
en reel deprofessionalisering af arbej-
det? Endvidere hvad konsekvenserne 
af en sådan deprofessionalisering i 
givet fald kan være?

Inden for det sociale område er 
sådanne tendenser tydelige. Politisk 
meldes ud, at socialt arbejde og social-
pædagogiske indsatser skal være mål-
bare og med dokumenteret effekt og 
derfor må bygge på evidensbaserede 
koncepter. Her er udøvelsen af person-
lig dømmekraft og i situationen ander-
ledes handlinger, end konceptmanua-
len foreskriver, potentielle fejlkilder i 
forhold til at opnå fuld effekt og højest 
mulige afkast af de investerede res-
sourcer.

Tages skolen og lærerne som et 
andet eksempel, kan de seneste refor-
mer, arbejdstidslove og pædagogiske 
koncepter (bl.a. synlig læring, læ-
ringscentreret ledelse og læringsmåls-
styret undervisning) tyde på, at en 
vis deprofessionalisering eller i hvert 
fald knægtelse har indfundet sig. Lov 
409, som endnu ikke er erstattet af 
et reelt forlig, giver lederne den fulde 

beslutningskompetence om lærernes 
arbejdstid, herunder forberedelsestid, 
opgaveretning, tilstedeværelsespligt 
m.m. Som konsekvens heraf har en del 
lærere forladt deres profession. Andre 
søger over i de private skoler i håb om 
bedre vilkår. Endelig føler mange af de 
tilovers blivende sig godt og grundigt 
kørt over (se f.eks. Gulløv, 2015).

Spørgsmålet er, om det er det, vi 
ønsker som samfund? Ønskes der ikke 
længere en professionel organisering 
af arbejdet med plads til dømmekrafts-
udøvelse relateret til elevernes, børne-
nes eller klienternes bedste? Ønskes 
der effektivisering og standardisering 
med risikoen for, at velfærdsarbejdet 
bliver industriel produktion – eller no-
get, der ligner? Hvordan kan man evt. 
vende udviklingen og tage dømme-
kraften tilbage? Historien har det med 
at gå fremad, selvom den ind imellem 
også går i ring, og det betyder, at man 
næppe kan tage dømmekraften tilbage 
til de professionelle i klassisk forstand. 
Kunne andre og mere demokratisk 
baserede organiseringer af arbejdet 
udvikles – hvor der stadig var plads til 
og efterspørgsel på den professionelle 
dømmekraft?

Disse og lignende spørgsmål be-
handles i dette nummer af DpT. I alt 
seks artikler analyserer og diskuterer 
de epistemologiske, sociologiske og de-
mokratiske rammer, hvorunder skøns-
udøvelse finder sted, uddannelsernes 
betydning for udvikling af dømme-
kraft, undervisningseksperimenter som 
alternativ til koncepter og endelig mo-
denhed som indikator på dømmekraft.

I den første artikel Har den evidensba-
serede videnskab taget magten over den 
professionelle dømmekraft? diskuterer 
Thomas Engsig, om videnskaben har 
taget magten over den professionelle 
dømmekraft. Med “videnskaben” me-
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4 TEMA • DpT #1 2019

nes mere præcist den evidensbaserede 
og pædagogiske af slagsen, repræsen-
teret ved bl.a. Joh n Hattie og David 
Mitchell. Gennem en beskrivelse af 
bevægelser i det pædagogiske videns-
hierarki viser Engsig, hvordan den evi-
densbaserede pædagogiske videnskab, 
med støtte fra policyniveauet, poten-
tielt udgrænser andre former for viden 
i det pædagogiske felt, bl.a. prakti-
kernes kropslige erfaringer. Engsig 
argumenterer for en revitalisering og 
reformulering af dømmekraftsbegrebet 
baseret på Hannah Ahrendt, hvor ud 
fra dømmekraft må forstås som en 
“dialog med mange”.

I den næste artikel Effektfuld pæda-
gogisk praksis. “Fremtidens dagtilbud” 
som case går Annegrethe Ahrenkiel, 
Lars Holm og Fina Lewenhaupt Vil-
holm tæt på projektet “Fremtidens 
Dagtilbud”. Med dette projekt som 
case analyserer og diskuterer de nye 
typer af effektforskning, som begyn-
der at trænge ind i den pædagogi-
ske praksis og dér spille en rolle for 
skønsudøvelsen. Deres analyse peger 
på, at effektstudier som Fremtidens 
Dagtilbud kan lede den pædagogiske 
dømmekraft i retning af projektets im- 
og eksplicitte værdier, bl.a. at der skal 
måles det, der kan måles (fx matema-
tiske kompetencer), frem for det, der 
bør måles (fx matematisk problemløs-
ning). Med andre ord synes projektets 
mål om at skabe “sikker og generali-
serbar viden” at overskygge andre og 
mere normativt funderede aspekter af 
den pædagogiske dømmekraft.

Den tredje artikel Hvem kan definere 
brugerens behov? Pædagogiske koder i 
vejledningssamtaler med sygeplejestude-
rende og afledte betydninger for profes-
sionelle skøn og brugerinddragelse af 
Janne Bryde Laugesen fokuserer på 
sygeplejerskeuddannelsen og dens 

betydning for udvikling af dømme-
kraft blandt de studerende, herunder 
evner til brugerinddragelse. Laugesen 
spørger, i hvilket omfang og hvordan 
uddannelsen ruster de studerende til 
at udøve dømmekraft i overensstem-
melse med nye politiske målsætninger 
om bedre brugerinddragelse. På bag-
grund af analyser af vejledningssam-
taler mellem sygeplejestuderende og 
kliniske vejledere konkluderes det, at 
uddannelsen, sådan som den her er 
undersøgt, prioriterer biomedicinsk be-
handlerviden samt et praktisk mål- og 
handlingsrationale over mere humani-
stiske former for viden, afprøvende og 
patientinddragende tilgange. Det kan 
i sidste ende betyde, at uddannelsen 
faktisk ikke lærer de studerende at ud-
vikle dømmekraft. I hvert fald ikke på 
en patientinddragende måde.

Næste artikel Dømmekraft i lærerud-
dannelse: Et spørgsmål om personlig-
professionel tilblivelse? af Kari Kragh 
Blume Dahl fortsætter i samme spor, 
men med fokus på læreruddannelsen. 
Dahl interesserer sig især for livshi-
storie og den personlige side af pro-
fessionalismen. I artiklen analyseres 
interview med lærerstuderende samt 
færdiguddannede lærere. Gennem 
deres narrativer gives indblik i de per-
sonligt-professionelle refleksioner, som 
har fundet sted i løbet af uddannelsen, 
og som synes at have medvirket til at 
forbinde undervisningens teori med 
pædagogiske valg i praksis. Artiklen 
sluttes af med en opfordring om at 
etablere læringsrum i læreruddannelse, 
som i højere grad end i dag sigter mod 
at inddrage de studerendes kritiske 
refleksioner over dem selv i relation til 
professionen.

I den følgende artikel Dømmekraft 
i læreruddannelse: Et spørgsmål om 
personlig-professionel tilblivelse? dis-
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kuterer Dorrit Sørensen hvordan un-
dervisningseksperimenter kan være 
udgangspunkt for udviklingen af pro-
fessionel dømmekraft. Hun tager afsæt 
i en række udviklingsprojekter blandt 
lærere på erhvervsskoler, som hun har 
været ansvarlig for og siden udforsket. 
Her viser hun hvordan lærere oplever, 
at disse kan være et frugtbart og pro-
fessionsudviklende alternativ til den 
standardiserede konceptpædagogik 
som udrulles fra centralt hold.

Den afsluttende artikel En ekstra 
dimension til dømmekraften vender på 
flere måder perspektiverne fra de øv-
rige artikler om. I stedet for at stille 
spørgsmålet om hvordan dømme-
kraften kan udvikles, spørger Martin 
Petersen, hvad det overhovedet er 
for en dømmekraft, der er tale om. 
Det gør han med afsæt den kogni-
tive psykologi. Ud fra denne foreslår 
han at skelne mellem en vandret 

dimension og en højdedimension i 
dømmekraften. Artiklen beskæftiger 
sig særligt med “niveauerne” i højde-
dimensionen. Hermed ønsker han at 
pege på, at vurdering af professionel 
dømmekraft ikke alene er et spørgsmål 
om mere eller mindre; men også om 
hvilke forhold i opgaverne den profes-
sionelle dømmekraft adresserer.

Jacob Ditlev Bøje & Tomas Ellegaard

LITTERATUR
Abbott, A. (1988). The System of Professions. Chicago: 

The University of Chicago Press.
Grimen, H. (2009). Debatten om evidensbasering. 

I: H. Grimen og L. I. Terum: Evidensbasert 
profesjonsutøvelse. Oslo: Abstrakt Forlag.

Grimen, H. og Molander, A. (2008). Profesjon 
og skjønn. I: A. Molander og L. I. Terum: 
Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Gulløv, J. M. (2015). Dømmekraft i praksis. Et 
antropologisk studie af professionelle på en skole. 
Ph.d.-afhandling ved Roskilde Universitet.

Hjort, K. (2012). Det affektive Arbejde. København: 
Samfundslitteratur.

Joh nson, T. (1972). Professions and Power. London: 
Macmillan.

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   5 27-01-2019   7:48:16



6 TEMA • DpT #1 2019

F olkeskolen er i den grad politi-
seret, derom er der ingen tvivl. 
Dette kommer bl.a. til udtryk 

ved den betragtelige politiske og of-
fentlige interesse, der er for folkeskolen 
f.eks. i forbindelse med politiske refor-
mer af skolen, spørgsmål vedrørende 
inklusion og forhold angående test 
og karakterer. Spørgsmål såsom hvad 

skolen er til for, og hvad i grunden god 
undervisning og en god skole er, er 
bestemt samfundsrelevante spørgsmål. 
Denne politisering, der også har global 
karakter, har medført bevægelser i for-
hold til såvel den skoleforskning, der 
bedrives nationalt og internationalt og 
i forhold til spørgsmål angående læ-
rernes vidensgrundlag og dømmekraft 

Thomas Engsig

HAR DEN EVIDENSBASEREDE 
VIDENSKAB TAGET MAGTEN 
OVER DEN PROFESSIONELLE 
DØMMEKRAFT?
Lærerens hverdag i klasseværelset er bl.a. kendetegnet ved, at der konstant må reflekteres 

over pædagogiske dilemmaer og handlemuligheder, træffes afgørende pædagogiske og di-

daktiske valg og foretages specifikke professionelle handlinger. Dette er der for så vidt intet 

nyt ved. Derimod forekommer det, at den grund, disse refleksioner, valg og pædagogiske 

handlinger står på, er under forandring. Forestillingen om den herredømmefri professionelle 

dømmekraft har efter alt at dømme alle dage udgjort en utopi, da dømmekraften, i dens 

sammenspil mellem etiske, politiske, æstetiske, praktiske, videnskabelige og faglige konstitu-

enter, altid har været spændt ud mellem forskelligartede og foranderlige magtstrukturer og 

således aldrig har været fri i egentlig forstand. Ikke desto mindre er der noget, der tyder på, 

at den professionelle dømmekraft for indeværende er under fornyet pres. Særligt de pæda-

gogiske professioner har oplevet en art empirisk vending, hvor national og international ud-

dannelsesforskning, og her særligt den evidensbaserede forskningsviden, har fået tiltagende 

betydning for policy på skole- og børneområdet, men ligeså har fået en markant position 

helt ind i det enkelte klasseværelse. Spørgsmålet, denne artikel diskuterer, er, hvorvidt, og i så 

fald i hvilket omfang, den pædagogiske evidensforskning har eroderet den grund, som døm-

mekraften står på? Artiklen vil bl.a. diskutere, at denne erodering, eller mulige “magtoverta-

gelse”, af den professionelle dømmekraft rummer betragtelige epistemologiske, sociopolitiske 

og demokratiske problemer. Endelig vil artiklen, gennem multidimensionale perspektiver på 

dømmekraftsbegrebet samt Hannah Arendts forståelse af samme begreb, forsøge at opstille 

nye forståelser af og perspektiver på forholdet mellem den mere evidensorienterede variant af 

den pædagogiske videnskab og den professionelle dømmekraft
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(Bjerre, 2018). I forbindelse med dette 
er begrebet den empiriske vending 
dukket op i debatten om såvel skole-
forskning som skoleudvikling.

Den empiriske vending er et be-
greb bl.a. den tyske professor Andreas 
Helmke anvender som et udtryk for en 
kritisk bevægelse fra en overvejende 
normativt forankret professionsvi-
den- og udøvelse til et videnskabeligt 
vidensdomæne og en professionel 
praksis, der i stigende grad baseres på 
evidens (Helmke, 2013). Som et eksem-
pel på denne empiriske vending kan 
arbejdet med implementeringen af 
evidensbaseret viden i skolen efter re-
formen i 2013 nævnes, hvor bl.a. Joh n 
Hatties forskning vedrørende synlig 
læring og god undervisning fremstår 
centralt. Forestillingen om denne em-
piriske vending kritiseres imidlertid 
i vid udstrækning bl.a. af Andreas 
Grusch ka (2011), der understreger, 
at pædagogikken, og den normative 
grund denne står på, mister sin egen-
tlige betydning i denne bevægelse. 
Dietrich Benner påpeger ligeledes, at 
en ensidig fokusering på uddannelses-
mæssige output og unuancerede effekt-
målinger eroderer den didaktiske og 
pædagogiske mening (Von Oettingen, 
2018). Endelig kritiserer Gert Biesta 
(2007; 2009; 2010) den empiriske ven-
dings epistemologiske, demokratiske 
og sociopolitiske implikationer, hvilket 
diskuteres mere indgående senere i 
nærværende artikel. Det er i denne 
sammenhæng værd at bemærke, at 
vi for indeværende også oplever frugt-
bare bestræbelser på at overskride 
det umiddelbare dikotomiske forhold 
mellem den mere normative position 
og den empiriske ditto (bl.a. Von Oet-
tingen, 2018), men med det nævnt sy-
nes det problematiske forhold mellem 
dømmekraftens normative, pragma-

tiske og videnskabelige fundamenter 
præsent som aldrig før. I denne artikel 
diskuteres forholdet mellem den evi-
densbaserede pædagogiske videnskab 
på den ene side og den professionelle 
dømmekraft på den anden. Er denne 
særlige form for pædagogisk videnskab 
i realiteten i færd med at erodere den 
professionelle dømmekraft i en pæ-
dagogisk sammenhæng og i så fald, 
hvorledes kan vi tage dømmekraften 
tilbage eller måske snarere sikre en 
nødvendig balance? Genstanden for 
artiklens analyse er således de bevæ-
gelser i dømmekraftens vidensmæssige 
konstituenter, der sandsynliggøres 
nedenfor. Disse bevægelser analyseres 
bl.a. på baggrund af de epistemolo-
giske, demokratiske og sociopolitiske 
implikationer, som bevægelsen synes 
at indbefatte. Et hovedargument i ar-
tiklen er, at den form for afgjorthed, 
som evidensforskningen og evidens-
baseringen af pædagogisk praksis 
rummer, i virkeligheden medfører pro-
blematiske implikationer for den pro-
fessionelle dømmekraft, og til syvende 
og sidst indsnævrer dømmekraften til 
at være en dialog med de få. Artiklen 
vil bidrage til diskussionen om det vi-
densgrundlag, som den professionelle 
dømmekraft i pædagogiske kontekster 
hviler på, og følgelig udfordre ovenstå-
ende afgjorthed og derved understrege, 
at dømmekraften nødvendigvis må 
være en dialog med mange.

DEN PROFESSIONELLE DØMME
KRAFTS KONSTITUENTER
Lærere foretager hele tiden skøn, træf-
fer pædagogiske og didaktiske valg på 
baggrund af refleksion og erfarings-
dannelser og, med andre ord, udøver 
deres professionelle dømmekraft i en 
nærmest kontinuerlig bevægelse indlej-
ret i pædagogiske og didaktiske prak-
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sisser. Lærerens professionelle døm-
mekraft udøves bl.a., når han eller 
hun foretager almen- og fagdidaktiske 
valg, fortolker på elevers eventuelle 
fejl og håndterer kulturelle og sociale 
forskelligheder i en mangfoldig skole 
(Shalem, 2014). Den professionelle 
dømmekraft er med andre ord absolut 
central i al pædagogisk og didaktisk 
praksis og ligeledes erkendelsesmæssigt 
interessant i relation til at nærme sig 
en forståelse af de strukturer og meka-
nismer, der har en betydning for lære-
rens handlemuligheder- og umulighe-
der samt professionelle selvforståelse.
Begrebet dømmekraft henviser til flere 
samtidige fænomener og betydninger. 
For det første henviser begrebet til det 
at dømme eller fælde dom, der i denne 
sammenhæng betyder at foretage be-
slutninger eller specifikke handlinger. 
Pedersen (2017) diskuterer, at dømme-
processer indbefatter såvel et menings-
aspekt som et magtaspekt. I forlæn-
gelse heraf påpeger Pedersen (2017), 
at magt og mening nødvendigvis må 
opfattes som komplementære fæno-
mener: “Enhver position i en specifik 
situation kan tænkes som et fænomen, 
der er præget af mere eller mindre magt 
henholdsvis mere eller mindre mening” 
(s. 113). Magt kan bl.a. komme til 
udtryk gennem strukturelle vilkår, der 
således har betydning for genereringen 
af mening. Mit argument er, at netop 
særlige vidensformer, og kommuni-
kationen heraf, udøver en form for 
magt og afgjorthed og derved særlig 

meningsgenerering i relation til den 
professionelle dømmekraft inden for 
de pædagogiske praksisfelter.
Denne artikels centrale spørgsmål er, 
hvorvidt den evidensbaserede pædago-
giske videnskab bidrager til en erode-
ring af den professionelle dømmekraft 
i den pædagogiske praksis, og således 
synes det nødvendigt at folde forståel-
sen af dømmekraftsbegrebet mere ud 
og dette med særlig fokus på begrebet 
viden, som en af dømmekraftsbegre-
bets konstituenter. Begrebet dømme-
kraft i en pædagogisk kontekst har en 
omfattende idehistorie, der har såvel 
filosofiske, videnssociologiske og socio-
politiske forankringer og udviklinger. 
Begrebet står på en omfattende filoso-
fisk grund med betydningsfulde bidrag 
af blandt andre Kant, Løgstrup, Aristo-
teles, Dewey og Hannah Arendt. Her 
vil jeg dog indskrænke mig til at dis-
kutere vidensbegrebet og refleksionen 
som en del af den professionelle døm-
mekrafts konstituenter. Dømmekraften 
kan ikke fyldestgørende forstås som et 
individuelt fænomen. Ganske vist er 
det den enkelte lærer, der udøver pro-
fessionel dømmekraft i klasselokalet, 
men dømmekraften må nødvendigvis 
være indlejret i sociale og kulturelle 
praksisformer, og med en parallel til 
ideen om ren og uren pædagogik må 
dømmekraften ligeledes mest adækvat 
forstås som værende uren (bl.a. Rø-
mer, Tanggaard & Brinkmann, 2011). 
Med andre ord er den professionelle 
dømmekraft et fænomen, der på dy-

Den professionelle dømmekraft er med andre ord 
absolut central i al pædagogisk og didaktisk 
praksis
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namisk vis er spændt ud mellem det 
subjektive, kollektive, etiske, politiske, 
pragmatiske og videnskabelige og 
kan således ikke forstås som værende 
ren i den forstand, at dømmekraften 
på instrumentel og akontekstuel vis 
blot kan sættes på formel og forstås 
som endnu et pædagogisk koncept. 
Pedersen (2017) fremhæver, at der al-
tid er noget, der ligger forud for vores 
professionelle skønsdannelse, og at 
denne, som påpeget ovenfor, ikke kan 
forstås som et neutralt og akontekstu-
elt fænomen. Ifølge Pedersen (2017) 
må vi forstå dømmekraftsbegrebet, og 
således dets konstituerende elementer 
og processer, gennem tre dimensioner: 
en individuel, en kollektiv og en struktu-
rel. Individet har egne erfaringsdan-
nelser, holdninger, meningsdannelser 
og viden, der udgør dømmekraftens 
individuelle dimension. Denne indgår 
i et nært samspil med andre individer, 
det vil sige andre professionelle, elever, 
forældre, ledere, politikere etc., hvorfor 
dømmekraften ligeså må forstås som 
en kollektiv kraft. Endelig omhandler 
dømmekraftens strukturelle dimension 
de forskellige vilkår, der strukturerer 
førnævnte samspil og ligeledes har 
betydning for dømmekraftens indivi-
duelle dimension. Denne analytiske 
kategorisering af dømmekraftens di-
mensioner skal bl.a. tjene det formål 
at anfægte, at dømmekraft alene er 
et individuelt fænomen, men ligeså 
må forstås kollektivt og strukturelt og 
således betone, at professionel døm-
mekraft og skønsdannelse er en kom-
pliceret størrelse, der nødvendigvis må 
forstås multidimensionelt, diskursivt 
og fællesskabsorienteret.

Dømmekraften spiller en ganske 
central rolle i Hannah Arendts vær-
ker. Overordnet betragtet kan Arendts 
teorier om dømmekraften forstås som 

dømmekraft i handling og dømme-
kraft gennem tænkning. Den første 
forståelse af dømmekraftsbegrebet hos 
Arendt handler om smag, hvilket vil 
sige en umiddelbar skelneevne i for-
hold til at vurdere nogets værdi eller 
mangel på samme. Den anden forstå-
else handler derimod om dømmekraft 
som en art diskursiv fornuft (Pahuus, 
2003). Denne diskursive fornuft hand-
ler i bund og grund om vores forestil-
lingsevne, hvor vi i vores skøn gør 
andre mennesker nærværende i en 
form for mental repræsentation af de-
res holdninger og synspunkter. Pahuus 
(2003) kalder dette en forgrenet dialog 
med de berørte partnere, og Arendt be-
tegnede dette den forstørrede bevidst-
hed eller den udvidede tænkemåde 
(enlarged thought), hvilket netop om-
handler det at kunne sætte sig i andres 
sted og inddrage deres synspunkter 
i skønsdannelsen. I denne forståelse 
er dømmekraften netop kollektiv el-
ler i Arendts terminologi offentlig. I 
nærværende artikel er det forståelse af 
dømmekraft som diskursiv fornuft, der 
tages i anvendelse

DØMMEKRAFT OG BEVÆ
GELSER I VIDENSHIERARKIET
De vidensformer, der er en uløselig del 
af den professionelle dømmekraft, har 
såvel en empirisk som en normativ 
karakter. Dette medfører bl.a., at den 
viden, der er medkonstituerende for 
lærerens professionelle dømmekraft, 
ikke alene skal handle om, hvad der 
er pædagogisk og didaktisk muligt og/
eller virksomt eller sågar effektivt, men 
ligeså hvad der er pædagogisk ønsk-
værdigt og efterstræbeligt. Gert Biesta 
(2007) udtrykker dette således:

… judgement in education is not 
simply about what is possible (a 
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factual judgment) but about what 
is educationally desirable (a value 
judgement)… education should be un-
derstood as a moral, noncausal prac-
tice, which means that professional 
judgments in education are ultimately 
value judgments, not simply tech nical 
judgments (s. 10).

Med andre ord udgøres videnselemen-
tet i den professionelle dømmekraft 
ingenlunde alene af systematisk 
og teknisk viden om f.eks. læring, 
fagdidaktik, klasseledelse osv., men 
ligeledes af en mere kontekstbundet 
moralsk eller værdimæssig viden, der 
må forstås som indlejret i sociale og 
kulturelle praksisser.

Der eksisterer en række forståelser 
af de vidensformer, der traditionelt 
antages at udgøre dele af den pro-
fessionelle dømmekraft, som denne 
udøves i skole, uddannelse og pædago-
gisk praksis. Altså vidensformer, som 
ikke hævdes at være evidensbaserede 
i nyere forstand. Rasmussen, Kruse 
og Holm (2007) tager udgangspunkt 
i Emile Durkheims skelnen mellem 
pædagogik som refleksionskategori og 
pædagogik som opdragelsesvidenskab, 
hvor der kan tales om et normativt 
og præskriptivt niveau henholdsvist et 
mere eksplorativt og empirisk niveau. 
I denne forståelse af pædagogisk viden 
sondrer Rasmussen, Kruse og Holm 
(2007) mellem tre frembringelser af 
viden og vidensformer: Pædagogisk 
praksisviden, pædagogisk professions-
viden og videnskabelig pædagogisk 
viden. Dette synes at stemme overens 
med en række andre forståelser af 
de vidensformer, der informerer den 
professionelle dømmekraft. Shalem 
(2014) betoner, at den pædagogiske 
professionelle dømmekraft konstitu-
eres af henholdsvis instructional viden 

og regulative (moral) viden. Orchard 
og Winch (2015) foreslår at anvende 
kategorierne konceptuel, empirisk og 
normativ viden, der henviser til, at 
læreren må besidde en konceptuel vi-
den bl.a. om fagenes centrale elemen-
ter, viden om pædagogisk empirisk 
forskning og kapaciteten til at kunne 
foretage etiske refleksioner. Det er 
altså formålstjenligt at sondre mellem 
forskellige vidensformer i forbindelse 
med forståelsen af, hvad pædagogisk 
viden overhovedet er. Denne sondring 
giver os desuden mulighed for at pege 
på bevægelser i de vidensformer, som 
er en uløselig del af den pædagogiske 
skønsdannelse.

I det følgende vil jeg pege på en 
række bevægelser i det, man kunne 
kalde den professionelle dømmekrafts 
videnshierarki, hvilket betyder, at visse 
former for viden begynder at fremstå 
mere autoritative og definitive end 
andre. Dette gøres med det formål 
at illustrere et skred i forståelserne af 
karakteren af den viden, der er med-
konstituerende for dømmekraften. I 
løbet af de seneste årtier har vi som 
før nævnt oplevet en væsentlig be-
vægelse i, hvordan vi taler om den 
viden, der informerer professionelle 
i den pædagogiske praksis. Denne 
bevægelse handler ikke alene om må-
derne, hvorpå vi taler om viden, men 
ligeså de manifesterede betydninger 
de nævnte bevægelser har i praksis, 
forskning, politik og i de pædagogi-
ske professionsuddannelser (Engsig, 
2015; Bjerre, 2018). Der er særligt én 
form for forskningsviden, der har haft 
substantielle betydninger for såvel 
den pædagogiske praksis som for den 
professionelle dømmekraft, og det er 
‘evidensbaseret viden’. Evidensbegrebet 
har oprindelse i den medicinske forsk-
ning og er i en pædagogisk sammen-
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hæng bl.a. historisk forankret i det så-
kaldte school effectiveness-paradigme 
og under indflydelse af netop forståel-
sen af evidens i en medicinsk tradition 
(Bjerre, 2018). Der er en lang række 
historiske bevægelser og forklaringer 
bag evidensens tilsynekomst i dansk 
pædagogik, skole- og uddannelsespo-
litik og pædagogisk forskning (se f.eks. 
Bjerre, 2018; Engsig, 2015). Det fore-
kommer ikke vanskeligt at fremdrage 
eksempler på evidens og evidensba-
sering, der har haft og stadig har be-
tragtelige implikationer for skole- og 
uddannelsespolitik, den pædagogiske 
praksis og den professionelle dømme-
kraft. Joh n Hatties forskning om god 
undervisning (bl.a. Hattie, 2013) og 
David Mitchells forskning om inklu-
sion i skolen henholdsvis diversitet i 
uddannelse (Mitchell, 2014; 2017) er 
eksempler på metaanalyser af omfat-
tende kvantitative data, hvor der bl.a. 
er fokus på effektstørrelser og betoning 
af, at nogle pædagogiske og didaktiske 
tiltag er mere effektfulde end andre. 
Endvidere er der utallige lærebøger 
og internationale og nationale viden-
skabelige artikler, der diskuterer den 
pædagogiske videnskabelige viden, 
ofte i form af netop evidens, og den-
nes status eller sågar magt i forhold 
til pædagogisk policy og praksis. Til 
eksempel understreger Nissen (2011), 
at der er et behov for at evidensbasere 
(frem for at erfaringsbasere) undervis-
ningen i skolen: Undervisningen skal 
baseres på integration af den bedst 
tilgængelige pædagogiske forskning, 
den enkelte lærers undervisningser-
faring og tilpasningen til den enkelte 
elevs udviklingsmuligheder (s. 63). Vi 
har ligeledes været vidne til, at policy-
niveauet, bl.a. i relation til reformen 
af folkeskolen i 2013, har opfordret til, 
at skolen og lærernes undervisning i 

højere grad baseres på evidens (Bjerre, 
2018). Den evidensbaserede skoleforsk-
ning fremstår således autoritativ og 
kan, for den enkelte lærer eller lærer-
studerende, være vanskelig at betvivle. 
Med andre ord indbefatter evidensvi-
den en form for afgjorthed, som kan 
have indskrænkende betydninger for 
den professionelle dømmekraft – noget 
Bjerre (2018) kalder strategisk evidens.

Jeg har ovenfor sandsynliggjort, at 
der er forekommet bevægelser i karak-
teren af det vidensgrundlag, som er en 
uløselig del af lærerens professionelle 
dømmekraft, og jeg vil i det følgende 
diskutere de sociopolitiske, epistemo-
logiske og demokratiske implikationer 
dette har – ikke mindst for den profes-
sionelle dømmekraft.

DEMOKRATISKE, SOCIO
POLITISKE  OG EPISTEMO
LOGISKE IMPLIKATIONER
Der er som tidligere nævnt en række 
årsager til ovennævnte bevægelser 
i karakteren af den viden, der er 
medkonstituerende i forhold til den 
professionelle og pædagogiske skøns-
dannelse. Wiberg (2014) argumente-
rer, at evidens kan medføre, at den 
professionelle dømmekraft bliver en 
art tilpasset dømmekraft, der ikke er 
fri i egentlig forstand. Med et vokabu-
lar såsom “effektstørrelser”, “det, der 
virker”, “kausalitet” og “sikker viden” 
samt en politisk diskurs, der tildeler 
evidensviden en særlig lødighed, posi-
tion og magt, synes det forståeligt, at 
evidensviden fremstår som en særlig 
autoritativ vidensform. Clegg (2005) 
diskuterer, at tilsynekomsten af evi-
dens i pædagogisk praksis rummer 
betragtelige sociopolitiske problemer. 
Dette omhandler bl.a., at evidensba-
seret forskningsviden i stigende grad 
anvendes til at legitimere uddannel-
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sespolitiske beslutninger, der rummer 
stor betydning for den didaktiske og 
pædagogiske praksis, og at professio-
nel beslutningstagen i den forbindelse 
således ikke afhænger af professionelle 
kundskaber, men derimod af vægten 
af den evidensviden, der produceres 
og tages i politisk og professionel 
anvendelse. Clegg (2005) betoner 
ydermere, at evidens i pædagogisk 
praksis ofte ses anvendt som en post 
hoc legitimering af policy frem for 
en egentlig informering af policy og 
pædagogisk praksis. Biesta (2009) kri-
tiserer ligeledes evidensens fremkomst 
i pædagogik, skole og uddannelse og 
peger på, at det politiske fokus på evi-
densbasering af pædagogisk praksis 
leder os til en unuanceret opmærk-
somhed på interventioners effektivitet 
og reelt skygger for spørgsmålet om, 
hvorvidt bestemte interventioner i sko-
len i grunden er ønskværdige. Døm-
mekraften kan således influeres af en 
sådan autoritativ viden, der installerer 
en form for afgjorthed, og netop kan 
medføre en tilpasset dømmekraft el-
ler det, man kunne kalde et mindre 
frit råderum for dømmekraftens ud-
foldelse. Såfremt denne autoritative 
vidensform ukritisk informerer den 
professionelle dømmekraft, fx som 
en mere eller mindre ukritisk anven-
delse af et evidensbaseret pædagogisk 
koncept, er der i realiteten tale om en 
(pseudo)kompleksitetsreduktion af en 
ellers særdeles kompleks og uforudsi-
gelig situation. Gert Biesta (2010) på-
peger, at denne fejlslutning også er en 
demokratisk fejlslutning:

I have particularly highlighted the 
‘democratic deficit’ of the uptake of 
the idea of evidence-based practice in 
education, emphasising how a particu-
lar use of evidence threatens to replace 

professional judgement and the wider 
democratic deliberation about the aims 
and ends and the conduct of education 
(s. 492-493).

Et andet forhold er de epistemologiske 
implikationer, hvilket i denne sam-
menhæng omhandler, hvorledes vi-
den skabes og forstås. Evidensbaseret 
pædagogisk praksis indbefatter nogle 
særlige ideer om, hvad viden er, og 
ikke mindst hvorledes videnskabelig 
viden kan forstås kausalt. Pædagogik 
og undervisning forekommer ikke, 
modsat megen medicinsk forskning, i 
et laboratorium, hvor empiriske regel-
mæssigheder kan isoleres, og hvor det 
således er muligt at udsige, at variabel 
x forårsager dette og hint ved variabel 
y. Med andre ord kan det, der sker i 
skoler ikke baseres på en reduktioni-
stisk, instrumentel og monokausal for-
ståelse (Engsig, 2015; Clegg, 2005). Det 
er bl.a. dette, Gert Biesta tydeliggør, 
når han taler om den smukke risiko 
ved pædagogik og uddannelse al den 
stund, at der er tale om processer, som 
forekommer mellem intentionalitet på 
den ene side og uforudsigelighed på 
den anden (Biesta, 2014).

Hvorvidt evidensforskningen og 
-baseringen er i færd med at erodere 
den professionelle dømmekraft, er 
ingenlunde et spørgsmål, det er let at 
besvare. Der er imidlertid noget, der 
tyder på, at denne særlige form for 
viden om pædagogik og undervisning 
har betydninger for det professionelle 
råderum, som lærere i folkeskolen age-
rer i.

DEN FRIE DØMMEKRAFT ER 
EN DIALOG MED MANGE
Den afgjorthed, som evidensforsknin-
gen og -baseringen installerer, synes at 
almengøre dele af pædagogikken og 
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didaktikken. Med almengørelse mener 
jeg, at komplekse og ofte uforudsi-
gelige fænomener som undervisning 
og læring sættes på formel med en 
mangelfuld sensitivitet for det kon-
tekstuelt betydningsfulde som følge. 
I Hatties tilfælde er der tale om 138 
rangordnede tiltag med tilsyneladende 
mest effekt på elevers læring (Fibæk 
Laursen, 2017) og i Mitchells tilfælde 
27 strategier, der virker i den inklude-
rende undervisning (Mitchell, 2014). 
Eksempelvis fremdrager Mitchell 
(2014), at der er omfattende evidens 
for strategien selvreguleret læring, og 
at denne strategi er effektiv i forhold 
til elevens læring og den inkluderende 
undervisning. Ahrendt påpegede, at 
dømmekraften også er evnen til at 
forholde sig til det partikulære og det 
kontekstbundne og ikke indordne sig 
under mere eller mindre abstrakte al-
menprincipper. Den kritiske tænkning, 
der er en del af Arendts forståelse af 
dømmekraften, er netop evnen til at: 
“komme fri af forbenede holdninger 
eller fordomsfuld forståelse af virkelig-
heden” (Pahuus, 2003: 70). Korsgaard 
(2014) diskuterer, at den dialog, der 
foregår i dømmekraften, ikke er en 
dialog med en selv, men derimod en 
dialog med mange. Denne dialog med 
mange kan på den ene side forstås 
som en dialog mellem dømmekraftens 
dimensioner, som diskuteret ovenfor, 
og på den anden side forstås som en 
dialog mellem de individer, der har in-
teresse i den partikulære situation. Den 
forstørrede bevidsthed er, som nævnt 
tidligere, inddragelsen af en pluralitet i 
perspektiver i forbindelse med dømme-
processer gennem mentale repræsenta-
tioner af andres synspunkter i forhold 
til pågældende situation. Den enkelte 
lærer vil således i sine skøn forholde 
sig til det partikulære, bl.a. i forhold til 

pædagogiske og didaktiske overvejelser 
omkring selvreguleret læring i en gi-
ven klasse, og inddrage andre, der har 
andele i situationen, gennem mentale 
repræsentationer af deres holdninger. 
Dømmekraften bliver derved kollektiv 
og bredere forankret og kunne udfor-
dre forestillingen om, at netop selvre-
guleret læring er vejen mod en mere 
inkluderende pædagogik. Ideen om 
den forstørrede bevidsthed giver os et 
vokabular og en forståelse, der gør det 
muligt at forestille os dømmeprocesser, 
der repræsenterer den menneskelige 
pluralitet, og således afstedkommer 
muligheden for en flerhed af perspek-
tiver i forhold til enkelte situationer i 
den pædagogiske praksis. Den kritiske 
tænkning kan i denne sammenhæng 
udfordre den afgjorthed, der ligger i 
evidensbaseringen. Arendts forståelse 
af dømmekraft understøtter netop 
ideen om begrebets flere dimensioner 
og anfægter, at dømmekraften ikke 
alene beror på individuelle “synsnin-
ger” og meninger, men netop en plu-
ralitet, der kommer af vores evne til at 
inddrage andres perspektiver og hold-
ninger. Kritisk tænkning er i denne 
forbindelse ganske afgørende. Arendt 
betoner, at den kritiske tænkning, der 
er en komponent i dømmekraften, er 
adgangen til en personlig vurdering 
af en situation, hvori der ligger en for-
dring om mod til at kunne tænke og 
foretage skøn bagom gældende hand-
lingsforskrifter og autoritative videns-
former (Pahuus, 2003).

AFSLUTNING
Vi kan ikke forholde os til spørgsmål 
omkring skole, uddannelse og pæ-
dagogisk praksis uden samtidigt at 
forholde os til den professionelle døm-
mekraft og de strukturer og vilkår, 
der muliggør såvel som umuliggør 
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denne. Som nævnt indledningsvist 
er forestillingen om en såkaldt her-
redømmefri professionel dømmekraft 
ikke blot præget af en vis naivitet, 
men er en umulighed. En vej mod en 
egentlig frisættelse af dømmekraften 
omhandler bl.a. en kritisk bevidstgø-
relse af de konstituenter, der udgør 
dømmekraftens grund. Dømmekraften 
er ikke blot iboende den enkelte lærer, 

men er derimod indlejret i sociale og 
kulturelle fællesskaber og er derved 
en dialog med mange. Evnen til at 
inddrage andres synspunkter og hold-
ninger i forbindelse med at foretage 
professionelle skøn er i virkeligheden 
et værn mod den afgjorthed, der ligger 
i evidensforskningen og evidensbase-
ringen af pædagogisk praksis. Jeg har i 
nærværende artikel diskuteret den em-
piriske vending i såvel de pædagogiske 
professioner som i karakteren af den 
viden, der informerer den professio-
nelle dømmekraft. Bevægelser i retning 
mod denne autoritative vidensform 
har betydninger for dømmekraftens 
individuelle, kollektive og strukturelle 
dimensioner og rummer ligeledes im-
plikationer, der er epistemologiske, 
sociopolitiske og demokratiske, og 
som til syvende og sidst forekommer 

at gøre den professionelle dømmekraft 
mindre fri. Arendts forståelser af døm-
mekraften kan bidrage til en mere 
nuanceret forståelse af den komplekse 
grund, den professionelle dømmekraft 
står på, og kan ydermere bidrage 
til en udfordring af den autoritative 
status og afgjorthed, som evidens og 
evidensbasering af pædagogisk praksis 
rummer.
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F remtidens Dagtilbud var et 
stort og ambitiøs ministerielt 
igangsat udviklings- og forsk-

ningsprojekt, der løb fra sommeren 
2014 til sommeren 2017. Projektet 
havde til formål at skabe “sikker og 
generaliserbar viden” om, “hvordan 
man understøtter børns trivsel, læring 
og udvikling gennem en målrettet 
og systematisk pædagogisk didaktik” 
(Rambøll Management Consulting 
A/S, 2016). Effektstudiet blev udviklet 
og evalueret af et konsortium bestå-
ende af Rambøll, Aarhus Universitet, 
Syddansk Universitet, UC Nord og 
Danmarks Evalueringsinstitut. En 
midtvejsrapport fra projektet (en så-
kaldt baselinemåling) (Nielsen et al., 
2017) viste, at nogle børn er “to år 
bagud”, når de starter i skole (Mainz 
& Valeur, 2016). Programmet skulle 
således bidrage til at udligne nogle 

af de forskelle, som man inden for 
programmets egne præmisser kunne 
vise var i børns kompetencer. I alt 14 
kommuner deltog i programmet med 
tilsammen ca. 13.000 børn fordelt på 
400 dagplejere i 65 legestuegrupper 
samt 140 institutioner, herunder vug-
gestuer, børnehaver og integrerede 
institutioner.

INPUTOUTPUT STYRING
Set i et overordnet perspektiv kan 
Fremtidens Dagtilbud ses som et 
udtryk for en udbredt og aktuel stra-
tegi, der sigter mod at evidensbasere 
institutionel praksis ved at fokusere 
den faglige diskurs på målinger af 
korrelationer mellem “input” og 
“output” (Biesta, 2008). Som Biesta 
(2008) gør opmærksom på, indebærer 
denne udvikling af en målingskultur 
en ganske betydelig risiko for, at mere 

Annegrethe Ahrenkiel, Lars Holm & Fina Lewenhaupt Vilholm

EFFEKT FULD PÆDAGOGISK 
PRAKSIS
– “FREMTIDENS DAGTILBUD” SOM CASE
I den aktuelle politiske diskurs om daginstitutionsområdet er der stor opmærksomhed på at 

styrke og videreudvikle den tidlige indsats. Hvad der nærmere forstås ved tidlig indsats dis-

kuteres imidlertid sjældent. Samtidig er der sket en markant udbredelse af programmer og 

metoder fx “Fart på sproget” og “De utrolige år” (Aabro, 2016), der skal bidrage til en mere 

effektiv tidlig indsats. Et af disse er effektstudiet “Fremtidens Dagtilbud”. Denne artikel dis-

kuterer hvilke implicitte antagelser om god pædagogik, dette program rummer, og hvordan 

det kan påvirke den pædagogiske dømmekraft i retning af effektstudiets implicitte værdier. 

Teoretisk trækker artiklen på Gert Biestas pointer om, at effektstudier ofte rummer implicitte 

antagelse om “god uddannelse”, men at spørgsmål om “effektiv uddannelse” baseret på 

data (tal) ofte tilsidesætter sådanne værdiorienterede spørgsmål. Artiklens empiri består af 

dokumenter fra programmet, og vi analyserer de implicitte pædagogiske værdier i program-

met ud fra dets vejledning for organisering af praksis.
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overordnede diskussioner om formål 
med den pædagogiske praksis trænges 
i baggrunden af målingernes tilsyne-
ladende værdineutralitet. Den store 
ophobning af data om læringsudbytte 
kan give det indtryk, at beslutninger 
om udvikling af praksis alene kan 
baseres på faktuel information, frem 
for spørgsmål om holdninger og 
værdier. Men ifølge Biesta involverer 
beslutninger om udviklingsretninger 
altid spørgsmål om, hvad der er ønsk-
værdigt. I tråd hermed påpeger Basil 

Bernstein, at samfundsmæssige diskur-
ser og magtforhold formidles gennem 
organisering af pædagogisk praksis, 
bl.a. i form af hvordan forskellige 
indhold adskilles, hierarkiseres og va-
loriseres. I denne artikel vil vi nærmere 
belyse, hvilke værdier og normer, der 
fremkommer gennem programmets 
krav og vejledninger til organisering 
af praksis. Herigennem kommer der 
fokus på, hvordan den professionelle 
dømmekraft sættes under pres gennem 
programmets værdier og vidensska-
belse. Vi deler således den opfattelse, 
at pædagogers dømmekraft er af 

afgørende betydning for deres profes-
sionsudøvelse, og vi belyser, hvordan 
programmets krav til planlægning, 
gennemførsel og evaluering af praksis 
kan lede den pædagogiske dømme-
kraft i bestemte retninger.

PRÆMISSER FOR EFFEKTSTUDIET
Fremtidens Dagtilbud var tilrettelagt 
som et effektstudie. Forskere bag pro-
jektet fremhæver i en debatartikel, 
at “vi mangler et forskningsmæssigt 
grundlag for at vurdere effekterne af 
indsatser for børn og unge”, og at vi 
derfor “hælder milliarder af kroner i 
kloakken på børneområdet” (Rosholm, 
Andersen, & Bleses, 2017). Hermed 
fremhæves effektstudier som nogle, 
der med deres intention om at skabe 
“sikker og generaliserbar viden” om 
effekter kan informere både politik og 
praksis på en langt bedre måde end 
andre typer vidensbidrag. Der eta-
bleres en adskillelse og et hierarki mel-
lem effektstudier og andre typer forsk-
ning. En pædagogisk praksis, som ikke 
er baseret på den type forskning frem-
står dermed som uden vidensgrundlag 
og derfor spild af penge.

For at nå ambitionen om at skabe 
sikker og generaliserbar viden har 
konsortiet bag projektet designet det 
som en pædagogisk intervention, 
der til en vis grad beskriver, hvordan 
praksis skal udformes for at nå disse 
mål. Denne del betegnes også som 
projektets udviklings- og implemen-
teringsdel. Effektstudier kræver, at 
man med rimelighed kan hævde, at 
de registrerede forandringer kan ses 
som et resultat af indsatsen (og ikke af 
børnenes generelle udvikling) (Kaurel, 
2015). I et effektstudie ses det derfor 
som afgørende, at institutionerne lever 
op til projektets krav ved at implemen-
tere indsatsen på samme måde. Ud fra 

Den store ophob-
ning af data om 
læringsudbytte kan 

give det indtryk, at beslut-
ninger om udvikling af 
praksis alene kan baseres 
på faktuel information, 
frem for spørgsmål om 
holdninger og værdier
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dette videnskabelige ideal anses afvi-
gelser fra de foreskrevne krav (f.eks. af 
andre hensyn end programmet) som 
problematiske (Øster, 2012).

Forskningsdelen af projektet gen-
nemføres som et følgeforskningspro-
jekt, hvor forskerne på baggrund af 
diverse data fra projektet måler pro-
grammets effekter. I effektstudier skal 
værdien af en indsats afgøres ud fra 
i hvilket omfang, den bidrager til at 
opnå de ønskede mål. Disse mål kan 
ikke bare være “output”, dvs. ydelser 
eller aktiviteter, der leveres, men “out-
comes”, dvs. resultater hos slutmodta-
gerne (Krogstrup, 2011). I Fremtidens 
Dagtilbud måles effekten af program-
met gennem børnenes progression i 
test for at måle effekten hos målgrup-
pen, men også test rummer spørgsmål 
om værdier, som vi belyser senere.

INTERVENTIONEN
Programmet rummer flere elemen-
ter relateret til projektets formål: en 
såkaldt  pædagogisk basismodel (med 
forskrifter for, hvordan pædagogisk 
praksis skal organiseres) og elementer 
om styrket forældresamarbejde, IT og 
ledelse. I denne artikel er det især den 
pædagogiske basismodel, der fokuseres 
på.

Konsortiet har udarbejdet en 
række vejledninger, temahæfter og 
it-programmer, der skal understøtte 
implementeringen af den pædago-
giske basismodel. Af vejledningen til 
den pædagogiske basismodel fremgår 
det, at institutionerne skal planlægge, 
gennemføre og evaluere strukturerede 
pædagogiske aktiviteter i småbørns-
grupper af 4-6 børn. Aktiviteterne skal 
vare ca. en halv time og foregå mindst 
to gange om ugen. Aktiviteterne skal 
forløbe i tre fem-ugers perioder hvert 
halve år i de to år, projektet forløber 

i institutionerne. Målet om at skabe 
sikker og generaliserbar viden om, 
hvordan man bedst understøtter børns 
udvikling læring og trivsel søges altså 
opnået gennem målstyrede, struktu-
rerede aktiviteter i småbørnsgrupper. 
Hermed antages det, at det er gen-
nem voksen- og målstyrede aktiviteter, 
at børns læring, udvikling og trivsel 
bedst styrkes., Herigennem bidrager 
programmet til at etablere et skel og 
hierarki mellem strukturerede aktivi-
teter, der har læringsmål, og øvrige 
aktiviteter, der ikke antages at kunne 
styrke børns læring udvikling og trivsel 
lige så godt.

I den pædagogiske vejledning be-
skrives fire faser i den pædagogiske ba-
sismodel: Forberedelse, planlægning, 
gennemførsel og evaluering.

I forberedelsesfasen skal det pæda-
gogiske personale foretage en ana-
lyse af børnegruppen og hvert enkelt 
barns behov og ressourcer, ligesom de 
skal gennemføre en analyse af egen 
praksis. Analysen understøttes af re-
fleksionsspørgsmål, som fremgår af 
og skal besvares i de it-programmer, 
der følger med programmet. Refleksi-
onsspørgsmålene er afstemt med de 
læringsmål pædagogerne skal vælge 
imellem i den efterfølgende plan-
lægningsfase og er relateret til alle 
temaer i den pædagogiske læreplan. 
F.eks. er et af refleksionsspørgsmålene 
til kompetenceprofilen, om det 3-6 
årige barn “har begyndende viden om 
skriftsproget, herunder læseretning og 
kendskab til ord som fx ‘forfatter’, ‘for-
side’ og ‘titel’”, og pædagogerne skal 
afkrydse, om hvert enkelt barn “Kan 
ikke endnu”, “Kan med hjælp”, “Kan 
næsten selv” eller “Kan selv” (Børne- 
og Socialministeriet, 2017b). Når disse 
spørgsmål er udfyldt for alle børn, 
visualiserer programmet herefter den 
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samlede børnegruppes kompetence-
profil, og denne profil skal være en del 
af grundlaget for den videre planlæg-
ning. Med disse kortlægningsspørgs-
mål udpeges altså en særlig form for 
sproglig viden (Holm & Ahrenkiel, 
2018) som væsentlig at formidle til 
børnene i de pædagogiske aktiviteter, 
der har fokus på sproglig udvikling, 
og det er også en viden, som børnene 
senere testes i, om de behersker.

Planlægningen skal ud over analy-
sen af børnenes kompetenceprofil tage 
afsæt i læreplanstemaerne og lærings-
mål for disse temaer. En overordnet 
ide i projektet er, at der skal arbejdes 
integreret med de seks læreplanste-
maer, der fremgår af dagtilbudsloven. 
Disse er i projektet fordelt på hhv. 
aktivitetstemaer og læringstemaer. De 
tre fem-ugers aktivitetsperioder har 
overskrifterne “Kultur og kulturelle fæ-
nomener”, “Natur” og “Krop og Bevæ-
gelse” (de såkaldte aktivitetstemaer). I 
hver aktivitetsperiode skal læringsmål 
for de øvrige fire læreplanstemaer, “so-
ciale kompetencer”, “alsidig personlig 
udvikling”, “naturfænomener” og 
“sproglig udvikling” integreres. Dvs. 
når en institution f.eks. planlægger et 
aktivitetsforløb med overskriften “Na-
tur”, skal de samtidig udpege, hvilke 
læringsmål de vil opnå inden for 
mindst et af læringstemaerne “sociale 
kompetencer”, “alsidig personlig ud-
vikling”, “naturfænomener” og “sprog-
lig udvikling” inden for denne aktivi-
tet. Til hvert aktivitets- og læringstema 
er der udgivet et hæfte med forslag til 
målformuleringer. Vejledningen læg-
ger således op til et ganske omfattende 
planlægnings- og målsætningsarbejde:

“På baggrund af jeres refleksioner 
over de enkelte børn og egen praksis 
planlægger I nu et fem-ugers akti-
vitetsforløb, så det er fuldt udfoldet 

og klar til at gennemføre med sam-
menhængende aktiviteter minimum 
to gange om ugen, hver af ca. en 
halv times varighed. Planlægningen 
spænder over opgaver fra udvælgelse 
af læringsområder og læringsmål til 
egentlig udvikling af konkrete pæda-
gogiske aktiviteter, som belyser pejle-
mærker for det aktuelle aktivitetstema 
og samtidig understøtter de udvalgte 
læringsmål for læringstemaerne. Der-
udover skal I fastlægge en procesplan 
for, hvornår, og i daginstitutioner af 
hvem, de forskellige pædagogiske 
aktiviteter gennemføres i de enkelte 
uger”(Socialstyrelsen, 2014. s. 22).

På den ene side er det op til institu-
tionerne selv at udvælge, hvilke akti-
viteter, de vil gennemføre, og hvordan 
de vil gennemføre aktiviteterne. Dvs. 
programmet lægger op til, at pædago-
gerne har en vis indflydelse på både 
indhold og form i arbejdet. På den 
anden side er der en række krav til 
den tidslige organisering af aktiviteter 
og deres rækkefølge, ligesom indhold 
og mål er reguleret gennem krav om 
bestemte overskrifter for aktiviteterne. 
Der er krav om at integrere flere læ-
ringstemaer i hver aktivitet, og det 
nærmere indhold i disse er defineret i 
hvert temahæfte, der hver indeholder 
tre læringsområder. F.eks. indeholder 
temahæftet for sproglig udvikling læ-
ringsområderne ‘kommunikation og 
sprogbrug’, ‘skriftsprog’ og ‘lydlig op-
mærksomhed’. Et af disse områder skal 
således indgå i hver aktivitet (sammen 
med læringsområder fra de andre læ-
replanstemaer). Målene skal både tage 
afsæt i analysen af børnenes behov, 
men også i de mål, der er formuleret 
af konsortiet. Der antages således en 
overensstemmelse mellem de frem-
analyserede behov og de læringsmål, 
som fremgår af temahæfter, og i flere 
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tilfælde er der direkte sammenfald 
mellem refleksionsspørgsmål til ud-
arbejdelse af kompetenceprofil og de 
efterfølgende læringsmål. Børns behov 
er således defineret som de mangler, 
de måtte have i forhold til prædefine-
rede læringsmål, og ikke som brede 
spørgsmål om børnenes interesserer og 
nysgerrighed. På den måde gøres pæ-
dagogisk analyse 
og planlægning 
til noget, der skal 
handle om børns 
individuelle kom-
petencer, opdelt i 
forskellige kom-
petenceområder, 
og til noget, der 
grundlæggende 
skal baseres på 
læringsmål for 
disse og ikke til 
bredere mål for 
f.eks. hele bør-
negruppen eller 
gode kollektive 
oplevelser. Programmet lægger der-
med op til, at den pædagogiske døm-
mekraft i programmet handler om at 
vurdere, hvorledes børnene matcher 
foruddefinerede læringsmål, ofte af en 
specifik faglig karakter som illustreret 
med temaet sprog.

Konsortiets vejledninger bidrager 
således med specifikke udpegninger 
af, hvad der udgør relevante lærings-
behov og mål, og hvad der udgør 
relevante refleksionstemaer for plan-
lægning og evaluering af praksis. På 
den måde opfordres personalet til for 
det første at tænke læring som det 
afgørende omdrejningspunkt for ak-
tiviteterne – der skal alene formuleres 
læringsmål og ikke trivselsmål – også 
selvom formålet med programmet er 
formuleret som bredt at understøtte 

børns trivsel, udvikling og læring. For 
det andet skal de på forhånd udpege 
en række specifikke læringsmål, som 
de i forvejen har vurderet børnene ud 
fra, og som derefter bliver det afgø-
rende kriterium for gennemførsel og 
evaluering af aktiviteten. For det tredje 
skal de på forhånd gøre sig mange 
overvejelser om, hvordan de vil gen-

nemføre aktivite-
terne. Den pæ-
dagogiske model 
lægger alt i alt op 
til, at pædago-
gerne på forhånd 
nøje planlægger, 
hvad de vil lave, 
præcis hvordan 
de vil gøre det 
og hvorfor, med 
hvilke mål, og 
hvem der skal 
gøre hvad. Her-
med fremstår 
detaljeret plan-
lægning ud fra 

forhåndsdefinerede læringsmål som 
noget, der har højere værdi end f.eks. 
planlægning, der tager afsæt i børne-
perspektiver og det, der inden for en 
sådan tradition kaldes “emergent cur-
riculum”, dvs. en læreplan som bliver 
til undervejs, fordi pædagogerne aktivt 
undersøger og forfølger børnenes inte-
resser (Biermeier, 2015).

Den pædagogiske vejledning rum-
mer også en beskrivelse af pædago-
giske principper, der skal kendetegne 
afviklingen af aktiviteter. Her frem-
hæves det, at børn lærer gennem leg 
og interaktion med hinanden og med 
personalet, ved at få mulighed for 
at udfolde sig kreativt og bevæge sig 
m.m. På den ene side synes modellen 
således at tage afsæt i en rationalistisk 
mål-middel-didaktisk læringsforstå-

Børns behov er 
 således defineret 
som de mangler, 

de måtte have i forhold til 
prædefinerede læringsmål, 
og ikke som brede spørgs-
mål om børnenes interes-
serer og nysgerrighed
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else, hvor forståelsen er, at læringsmål 
kan nedbrydes i en række delmål, 
ofte af faglig karakter, og hvor det på 
forhånd kan lade sig gøre at udpege 
de bedste metoder til at nå disse mål, 
der ofte kan evalueres i adfærdstermer 
(Ahrenkiel, 2014; Brinkkjær, 2013). På 
den anden side synes modellen også 
at rumme elementer af en traditionel 
daginstitutionspædagogisk orientering 
mod leg, børnefællesskaber, bevægelse 
og kreativitet, hvor det vigtigste afsæt 
for planlægning er børnenes forud-
sætninger og interesser (Einarsdottir & 
Wagner, 2006). På den måde signale-
rer vejledningen, at projektet ikke for 
alvor bryder med en børnecentreret og 
legeorienteret pædagogisk praksis. Det 
nye er blot et mere systematisk arbejde 
med mål og metoder.

Det sidste led i den pædagogiske 
basismodel er evaluering og refleksion, 
og her skal pædagogerne – igen un-
derstøttet af it-programmer – vurdere 
barnets engagement i og udbytte af 
aktiviteterne, ligesom pædagogerne 
skal vurdere deres egen interaktion 
med børnene og måde at understøtte 
børnene på. Disse såkaldte refleksi-
onsnoter indsendes til konsortiet, der 
bruger det til bl.a. dokumentation for 
antal gennemførte aktiviteter. Det vil 
også sige, at når pædagogerne skal 
bruge deres dømmekraft til at evaluere 
deres praksis, skal det også ske i rela-
tion til læringsmål for børnene.

TEST SOM NEUTRAL VIDEN
Efter hver tre gange fem uger, dvs. 
hvert halve år, skal pædagogerne gen-
nemføre test af børn, og resultaterne 
af disse registreres ligeledes på tablets 
og sendes til konsortiet til brug for 
forskningsprojektet.

Testen består af tre dele: en sprog-
test, en SEAM-test (Social-Emotional 

Assessment Measure) og en TEAM-test 
(Tools of Early Assessment of Math). 
Sprogtesten er en dansk version af den 
amerikansk udviklede CDI (Commu-
nicative Developmental Inventories) 
for de 0-2-årige og et ministerielt ud-
budt sprogvurderingsmateriale for de 
3-6-årige (et materiale som også er ud-
viklet af sprogforskere bag Fremtidens 
Dagtilbud). De fleste test er således 
test, der tidligere og for en del år siden 
er udviklet i USA og senere omarbejdet 
til en dansk version. Argumenterne 
for at anvende disse test er beskrevet 
i første forskningsrapport fra projek-
tet. Testene karakteriseres som valide 
med henvisning til a) at de har været 
anvendt i en anden intervention; b) 
at mindst et peer-reviewed tidsskrift 
har rapporteret om resultaterne og 
herunder at måleredskabet kan måle 
effekt; c) at de er bredt anvendt i an-
dre lande og lever op til et krav om 
at dække hele aldersspændet; d) at de 
er forholdsvis hurtige at gennemføre 
for pædagoger (Rambøll Management 
Consulting, Aarhus Universitet, & Syd-
dansk Universitet, 2016, bilag 3 p. 5). 
En del af de udviklede danske versio-
ner er derfor blevet lavet kortere og 
mere simple.

Af rapporten fremgår det, at det 
har været vanskeligt at finde en test 
til vurdering af socio-emotionel udvik-
ling, der ikke er udviklet med henblik 
på at identificere afvigende adfærd 
inden for specialområdet. Derefter 
fremhæves det, at den danske version 
af den valgte SEAM-test lever op til 
ministerielle krav – men ikke at den 
også er udviklet til det psykopatolo-
giske område. Det fremgår af SEAM’s 
salgsside, at det er en test udviklet med 
henblik på at vurdere og monitorere 
socio-emotionel og adfærdsmæssig 
udvikling hos børn i risiko for forsinket 
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udvikling (Brookes Publishing, 2017). 
Det samme gør sig gældende for CDI. 
Også dette redskab er udviklet med 
henblik på vurdering af “children at 
risk” (Holm & Ahrenkiel, 2018).

De to ud af de tre måleredskaber i 
Fremtidens Dagtilbud er således udvik-
let med henblik på at identificere risi-
kobørn med enten socio-emotionelle 
eller sproglige problemer for at kunne 
iværksætte en kompensatorisk indsats. 
De danske versioneringer af testene 
har et andet formål, idet testene nu 
anvendes til at måle resultatet af en 
intervention i forhold til alle børn for 
at skabe “sikker viden” om, hvad “der 
virker”. Denne betydelige ændring og 
udvidelse af testredskabernes formål 
kommenteres ikke yderligere.

Argumentationen for valg af den 
tredje test, TEAM, illustrerer en anden 
problemstilling i forhold til målinger 
og valg af måleinstrument. Det frem-
hæves, at man overvejede om man 
skulle vælge mål for problemløsning 
eller tidlige matematiske kompetencer. 
Man valgte test af matematiske kom-
petencer, bl.a. fordi:

… en betydelig del af de test, der af-
dækker problemløsning vil ved genta-
gen brug miste sin måleværdi, da børn 
undervejs i en problemløsningstest læ-
rer strategier til at løse de stillede op-
gaver. Et barns testresultat vil ved gen-
tagen brug vise fremgang, men dette 
er muligvis specifikt i forhold til testen, 
ikke i forhold til barnets generelle pro-
blemløsning i hverdagen. Derfor blev 
der søgt efter et redskab, der i høj grad 
giver et mål for børnenes udvikling 
af tidlige matematiske kompetencer, 
som de er udtrykt i børnehavealderen 
snarere end problemløsning (Rambøll 
Management Consulting et al., 2016, 
bilag 3 s. 5).

Dvs. argumentet her er, at fordi det 
ikke er teknisk muligt at lave valide 
målinger af problemløsning i test, så 
bliver dette fravalgt til fordel for test 
af matematiske kompetencer. Denne 
argumentation for valg af test kan ses 
som et eksempel på, hvordan målin-
ger medfører, at spørgsmål om teknisk 
validitet får forrang for spørgsmål 
om normativ validitet: “This is the 
question whether we are indeed mea-
suring what we value, or whether we 
are just measuring what we can easily 
measure and thus end up valuing 
what we (can) measure.” (Biesta, 
2009, s. 35). Forskningsrapportens 
argumenter for valg af test rummer i 
højere grad spørgsmål om tekniske og 
pragmatiske muligheder og tilretnin-
ger, mens spørgsmål om værdier (er 
det vigtigt at måle?) udelades til fordel 
for det, der er muligt at måle. Fordi 
det ikke er teknisk muligt at måle pro-
blemløsning, bliver der valgt test af 
matematiske kompetencer.

Gennemgående for den pædagogi-
ske intervention er, at der skal arbejdes 
læringsmålstyret i både forberedelses-, 
planlægnings-, gennemførsels- og eva-
lueringsfaserne, og inden for nogle be-
stemte tidsrammer og gruppestørrelser. 
Det pædagogiske arbejde i alle faser 
støttes op af IT-værktøjer, som pædago-
gerne skal udfylde og indsende til kon-
sortiet for at leve op til effektstudiet. 
Det vil også sige, at de iagttagelser af 
børns behov og relevante indsatser, 
som ikke umiddelbart matcher de præ-
definerede refleksions- og evaluerings-
spørgsmål og læringsmål potentielt 
udgrænses. De mange dokumentati-
onskrav kan bidrage til at lede den 
pædagogiske dømmekraft i bestemte 
retninger. Hvis pædagoger ud fra deres 
faglige dømmekraft vurderer, at børn 
har andre behov og gerne vil organi-
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sere praksis ud fra andet end børns in-
dividuelle kompetenceudvikling, er det 
svært at legitimere inden for program-
mets rammer. Man kan også sige, at 
den eksplicitte valorisering af bestemte 
mål og måder at organisere praksis på 
i form af læringsmålstyrede aktiviteter 
i smågrupper næppe kan undgå at 
påvirke den pædagogiske dømmekraft, 
således at det at arbejde læringsmål-
styret og i smågrupper kan komme til 
at fremstå som god pædagogik, mens 
pædagogik, der har andre mål og 
rammer kan fremstå mindre relevant.

EFFEKTFULD TIDLIG INDSATS?
I juni 2017 udkom evalueringen af 
Fremtidens Dagtilbud fra konsortiet 
bag. Her fremhævede konsortiet og 
ministeriet programmet som en succes, 
bl.a. pga. “En oplevelse blandt perso-
nalet af en øget faglighed” (Børne- og 
Socialministeriet, 2017a) selvom de 
også måtte konkludere, at program-
met ikke havde en markant effekt på 
børnenes kompetencer (Nielsen et al., 
2017). Disse konklusioner om pro-
grammets succes nedtoner effektstu-
diets ambitioner om at levere “sikker 
og generaliserbar viden” (om outcome 
for børnene), og rapporten fremhæver 
i stedet pædagogers oplevelser som le-
gitim viden, selvom denne viden ikke 
kan siges af være baseret på et effekt-
studie, og således ikke kan være “sik-
ker og generaliserbar” på effektstudiers 
præmisser.

Projektet har ikke kunnet vise signi-
fikant effekt på mange områder, men 
evalueringsrapporten drager ikke den 
konklusion, at det ikke har en mar-
kant effekt på børnenes kompetencer 
at arbejde målstyrret med planlagte 
pædagogiske aktiviteter i småbørns-
grupper, men henviser til engelske 
studier, der har vist effekt. Konsortiet 

fremhæver, at den manglende effekt 
bl.a. skyldes, at institutionerne ikke 
har gennemført aktiviteter med den 
hyppighed og kadence, som de skulle. 
Det kunne tyde på, at pædagoger har 
brugt deres faglige dømmekraft til at 
afvige fra de forskrifter for praksis, 
som programmet indeholder. Det kan 
også skyldes, at programmets krav om 
planlægning og gennemførsel af dag-
lige aktiviteter i småbørnsgrupper ikke 
har kunne ladet sig gøre i det omfang 
programmet forudsatte, og at pæda-
gogerne derfor har foretaget en række 
afvigelser ud fra deres vurdering af, 
hvad der er muligt og vigtigt at gen-
nemføre (Aabro & Togsverd, 2016).

Konsortiet forklarer tillige den 
manglende effekt med, at program-
met har været mere komplekst end 
andre programmer med mere fokuse-
rede læringsområder og mere præcise 
vejledninger til og efteruddannelse i, 
hvordan de pædagogiske aktiviteter 
skal gennemføres (Nielsen et al., 2017, 
pp. 15-16). Dermed lægger konsortiet 
op til, at der også fremover skal satses 
på effektstudier, så pædagoger ikke 
skal “famle i blinde”, men at pro-
grammerne derimod skal arbejde med 
mere præcise delmål og metoder inden 
for adskilte læringsområder end Frem-
tidens Dagtilbud.

Hvis ambitionerne om at skabe 
evidens for effekten af interventioner 
fører til, at der formuleres mere præ-
cise anvisninger for praksis, vil det 
medføre, at pædagoger har dårligere 
mulighed for at bruge deres dømme-
kraft og faglige vurderinger. Samtidig 
vil sådanne mere fokuserede tiltag 
rette sig mod delområder af lærepla-
nerne og dermed potentielt udgrænse 
andre væsentlige pædagogiske opga-
ver, der varetages i institutionerne, og 
det helhedsperspektiv som i princip-
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pet lå i ambitionerne om at integrere 
alle læreplanstemaer i aktiviteterne. 
Programmer med stærkere rammesæt-
ning af praksis og stærkere opdeling i 
læringsområder kan gøre det vanskelig 
for både pædagoger og børn at øve 
indflydelse og udvikle en praksis, som 
de vurderer er relevant og vigtig.

Forskningsmæssig viden om dag-
institutionsområdet er vigtig, men på 
baggrund af vores analyse af Frem-
tidens Dagtilbud tvivler vi stærkt på, 
at effektstudier er en hensigtsmæssig 
måde at skabe viden på. I effektstudier 
skabes der viden ud fra en særlig in-
put-outputlogik, der på flere niveauer 
griber ind i forhold til pædagogers 
dømmekraft. For det første installeres 
der i input-fasen en stram og detaljeret 
regulering af såvel indholdsdimen-
sionen som organiseringen af dagin-
stitutionel praksis gennem en særlig 
pædagogisk model med en bestemt 
læringsforståelse. Denne ‘fjernstyring’ 
af praksis kan opleves som en tilside-
sættelse af pædagogisk dømmekraft 
i forhold til selv at afgøre, hvad der 
er god pædagogisk praksis. For det 
andet indebærer kravet om måling 
af output en kompleksitetsreduktion. 
Børns sproglige, sociale, personlige, 
motoriske, kulturelle og matematiske 
kompetencer er komplekse fænomener, 
men for at de kan indgå i effektstudier 
skal de reduceres til noget, der er nemt 
at måle, og som kan omsættes til tal i 
en tabel. På den måde fører effektstu-
dierne en praksis med sig, hvor fæno-
mener som fx børns sprog eller socio-
emotionelle udvikling repræsenteres 
gennem tal og tabeller, som noget det 
enkelte barn har i tilfredsstillende eller 
ikke-tilfredsstillende omfang. Denne 
særlige måde at anskue fænomener 
på kan næppe undgå i større eller 
mindre grad at påvirke pædagogers 

dømmekraft, for det er ikke lige til at 
ignorere tilsyneladende objektive tal, 
som man ydermere selv har været med 
til at generere (Slingerland, 2017). Ef-
fektstudiernes fokus på tal og måling 
giver anledning til at overveje, hvilken 
betydning det har at forestille sig fx 
børns sproglige udvikling gennem tal, 
og hvilken rolle numeriske argumen-
ter i det hele taget spiller i den faglige 
diskurs.

PERSPEKTIVERING
På trods af at det omfattende projekt 
ikke kunne vise effekt, så er prioriterin-
gen af effektstudier ikke blevet mindre. 
De store fonde, der udbyder midler på 
området, har alle tidlig indsats som 
fokusområde. Et gennemgående træk 
i disse udbud er tillige, at de alene 
støtter projekter, der skal udvikle og 
udbrede effektfulde metoder i den tidli-
gere indsats. Egmontfonden fremhæver 
således, at de støtter “Nye ideer eller 
koncepter til afprøvning på områder, 
hvor der er behov for nytænkning” 
og “Implementering eller udbredelse 
af et eksisterende koncept, der har 
dokumenteret effekt” (Egmontfonden, 
2018). Veluxfonden har “Metodeudvik-
ling i fokus” og fremhæver “Vi define-
rer metodeudvikling som systematisk 
arbejde med at ændre praksis for at 
opnå bestemte formål […] For at sikre 
fokus på metodeudvikling skal projek-
ter kunne dokumentere ændringer for 
målgruppen, og det skal være muligt 
at vurdere, om det ønskede formål er 
opnået” (Veluxfonden, 2018).

Der er således ikke alene en udbredt 
konsensus om, at det er vigtigt at 
sætte tidligt ind, men også at det skal 
ske gennem udvikling, afprøvning og 
udbredelse af bestemte metoder, kon-
cepter og programmer, der fremstår 
neutrale, fordi de kan måle effekt; 
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men som vi har vist i denne artikel 
alle rummer implicitte valoriseringer 
af bestemte tilgange til pædagogik og 
potentielt udfordrer den pædagogiske 
dømmekraft og tænkning om god pæ-
dagogik og dens formål.
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Janne Bryde Laugesen

HVEM KAN DEFINERE 
BRUGERENS BEHOV?
– PÆDAGOGISKE KODER I VEJLEDNINGS-
SAMTALER MED SYGEPLE JE STUDE RENDE OG 
AFLEDTE BETYDNINGER FOR PROFES SIO-
NELLE SKØN OG BRUGER INDDRAGEL SE
Fra flere sider i samfundet er der forventning om, at velfærdsprofessionelle praktisk skal 

kunne inddrage borgerne i de velfærdsprofessionelle beslutninger og handlinger, men på 

hvilken måde lærer studerende i velfærdsprofessionerne egentlig at kunne dette? Formålet 

med artiklen er at undersøge, hvordan viden konstrueres i vejledningssamtaler med stude-

rende i velfærdsprofessionel uddannelse og diskutere, hvordan det kan have betydning for 

det professionelle skøn og brugerinddragelse. Empiri fra lydoptagede vejledningssamtaler i 

sygeplejerskeuddannelsens kliniske del danner baggrund for en analyse af samtalerne med 

udgangspunkt i Bernsteins teori om den pædagogiske anordning med kontrol og magt i for-

midlingen af læringen. Artiklens pointe er, at de pædagogiske koder i vejledningssamtalerne 

kan have magtfuld betydning for både de studerendes viden i forhold til at kunne skønne 

professionelt og agere brugerinddragende samt i forhold til brugerinddragelsens praksis i vel-

færdssystemet som felt.

sig “set, hørt og respekteret” (Region 
Syddanmark 2015). Tendenserne kan 
være, at samfundet ønsker patienter 
som borgere og selvstændige individer 
og beslutningstagere og ikke passive 
patienter. Det er patientroller og ten-
denser, som Holen (2011 & 2015) også 
har vist i sin forskning. Der er desuden 
fokus på “fælles beslutningstagen” 
(Bredahl & Baker 2014, Riiskjær 2014) 
og patientens oplevelser i forbindelse 
med inddragelse (Jacobsen et al. 2015, 
Jønsson et al. 2015, Terkildsen & Wit-
trup 2015), ligesom der i velfærds-
systemet er fokus på organisatorisk 
implementering af brugerinddragelse 
(Bedholm et al. 2017), hvor borgerne 
involveres organisatorisk i brugerind-

D et velfærdsprofessionelle ar-
bejde foregår i en situationelt 
betinget praksis på baggrund 

af en kombination af videnformer 
med både praktisk anvendelsesorien-
teret viden, akademisk viden (Wacker-
hausen 2011) og borgerens perspektiv. 
I dette arbejde er det tilmed et særligt 
ansvar, at professionsudøvelsen med 
udgangspunkt i det professionelle skøn 
konkret kan ændre muligheder og 
fremtid for dem, de professionelle har 
ansvaret for (Pahuus & Eriksen 2011 
s. 44). Danske Regioner (2012) lægger 
op til, at kvalitet i fremtidens sund-
hedsuddannelser er, at de sundheds-
professionelle kan inddrage patienter 
og pårørende. Patienterne skal opleve 
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dragelse og udviklingen af konkrete 
tilbud (Mollerup et al. 2010, Svend-
borg Kommune 2018, Vestbo et al. 
2015). Samtidig er retorikken om 
sundhedsvæsnet og de sundhedspoli-
tiske beslutninger præget af krav om 
effektivitet, evidens og styring efter ret 
bestemte mål – forhold, som ikke bare 
gælder i sundhedsvæsnet, men for 
velfærdssamfundet som helhed. Ikke 
desto mindre kan det betragtes som en 
kernekompetence, at de velfærdspro-
fessionelle kan skønne professionelt 
med udgangspunkt i borgernes ønsker 
og præferencer.

Disse forskellige problemstillinger 
påvirker i alle kontekster professions-
udøvelsen og de professionelle skøn, 
ligesom det påvirker uddannelse og 
læring i de velfærdsprofessionelle ud-
dannelser. Denne artikel undersøger, 
hvordan viden konstrueres i vejled-
ningen af sygeplejestuderende, og 
hvorledes det kan have betydning for 
det professionelle skøn og brugerind-
dragelse i velfærdssystemet.

STRUKTURER I VEJLEDNINGS
SAMTALER I SYGEPLEJERSKE
UDDANNELSENS KLINISKE DEL
Det empiriske grundlag for artiklen er 
fire lydoptagede vejledningssamtaler 
fra 2014 mellem fire forskellige klini-
ske vejledere og deres sygeplejestude-
rende i de kliniske moduler modul 4, 6 
og 11 i 2008-Bekendtgørelsen. Denne 
uddannelse bestod af 14 moduler, 
hvoraf 5 moduler udelukkende fandt 
sted i praktikken. Modul 4 er den før-
ste af disse. Til denne artikel er der 
udvalgt to anonymiserede sekvenser 
fra to af samtalerne, og disse er eksem-
plariske for de fire vejledningssamtaler 
i deres helhed. Lydoptagelserne foregik 
digitalt og med informeret samtykke 
på fire forskellige hospitalsafsnit – me-

dicinske og kirurgiske, sengeafdelinger 
og ambulatorier. De var en del af em-
pirien i et studie (Laugesen 2014), hvor 
sygeplejerskeuddannelsens akademi-
seringsbestræbelser blev undersøgt i 
en feltanalytisk inspireret ramme med 
udgangspunkt i Bourdieu (Bourdieu 
& Wacquant 2009, Bourdieu 1994). 
Det var funderet i struktur-konstruk-
tivistisk uddannelsessociologisk teori 
og metode med Pierre Bourdieu og 
Basil Bernstein som hovedfigurer. Med 
udgangspunkt i Bernstein (Bernstein 
2000 & 1990, Chouliaraki 2001) er et 
struktur-konstruktivistisk uddannelses-
sociologisk perspektiv også gældende 
for denne artikel. Det er nemlig blevet 
klart, at empirien fra de lydoptagede 
vejledningssamtaler viser strukturer, 
som kan have betydning for, hvordan 
sygeplejestuderende lærer brugerind-
dragelse og at skønne professionelt i 
løbet af deres uddannelse.

Vejledningssamtalerne er analy-
seret med udgangspunkt i Bernsteins 
teori om den pædagogiske anordning 
(ibid.), og hensigten er at afdække 
strukturerne i uddannelsen gennem de 
pædagogiske koder i vejledningssam-
talen. Centralt for metode og resultater 
er, at samtalerne er planlagte vejled-
ningssamtaler mellem en studerende 
og klinisk vejleder. De er ikke temati-
seret på forhånd og har udgangspunkt 
i situationer, skriftlige produkter el. 
lign fra de studerende. Som empirisk 
felt er samtalerne en del af studielivet 
i mange afdelinger, og de foregår som 
aftalte møder og samtaler mellem kli-
nisk vejleder og sygeplejestuderende. 
De kan f.eks. dreje sig om refleksion 
over en situation, en patientbeskrivelse 
eller et andet skriftligt produkt udar-
bejdet af den studerende. Samtalerne 
kan betragtes som en del af de stude-
rendes uddannelse og socialisering i 
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klinisk praksis, hvor samtalen både 
praktiseres for pædagogisk at reflektere 
over sygeplejens situationer med den 
studerende og samtidig vurdere den 
studerendes faglige niveau. Dermed 
bliver samtalerne en evaluerende pæ-
dagogisk praksis, da samtalerne også 
har en evaluerende funktion. Det med-
fører fortætning af den pædagogiske 
kode, hvor de styrende klassifikationer 
og den pædagogiske diskurs bliver 
synlig, iflg. Bernstein. Vejledningssam-
talerne adskiller sig dermed fra den 
praksisnære vejledning, der foregår 
f.eks. ved sengekanten eller i skylle-
rummet, idet det evaluerende aspekt er 
mindre tilstede her.

Samtalerne analyseres for kontrol 
og magt gennem samtalens klassifi-
kation (K+ el. K-) og rammesætning 
(R+ el. R-), hvor der er fokus på, hvad 
der kommunikeres i vejledningssam-
talerne, rækkefølge og tempo i sam-
talerne samt kriterier for hvad, der 
opfattes som gyldigt i samtalerne. Der-
med bliver det muligt at forstå, hvor-
dan formidlingen og konstruktionen 
af viden foregår, herunder hvordan 
refleksioner og viden om sygepleje 
og samspil med borgere konstrueres 
i vejledningssamtalerne. Vejlednings-
samtalerne er en kommunikativ prak-
sis med diskursive strukturer, som kan 
medvirke til at regulere, hvilken viden 
og handlinger med betydning for f.eks. 
brugerinddragelse, der tillægges værdi 
i feltet for sygeplejerskeuddannelsens 
kliniske del. På den måde er den pæ-
dagogiske diskurs i vejledningssamta-
len en struktur, “…der stiller de midler 
til rådighed, som muliggør formidlingen 
af ydre magtrelationer” (Bernstein 2000, 
71).

På baggrund af Bernstein (1990) 
kan formidlingen af viden i vejled-
ningssamtalerne få konsekvenser i 

forhold til reproduktion og forandring 
i feltet for det velfærdsprofessionelle 
arbejde, og det er derfor relevant at be-
lyse og diskutere betydningen for kom-
mende sygeplejerskers kompetencer 
til at foretage professionelle skøn med 
konsekvenser for brugerinddragelse i 
praksis.

FORMIDLING OG KONSTRUK
TION AF VIDEN I VEJLED
NINGSSAMTALERNE
I det følgende analyseres to sekvenser 
fra to af vejledningssamtalerne. Det er 
fra hhv. en samtale med en modul 4 
studerende og en modul 6 studerende.

VEJLEDNINGSSAMTALE: 
HVEM KAN DEFINERE 
PATIENTENS BEHOV?
Samtalen er fra en vejledningssam-
tale mellem klinisk vejleder, Tove, og 
Sofie, som er sygeplejestuderende på 
modul 4. Sofie er i sin første længere 
praktik på 10 uger mod slutningen 
af uddannelsens første år. Målet med 
praktikken er at lære grundlæggende 
sygepleje.

Vejledningssamtalen foregår i af-
delingens studieenhed og tager både 
udgangspunkt i den pleje, Sofie har 
varetaget af en patient og en patient-
beskrivelse, hun har udarbejdet til 
Tove.

Tove: (…) Hvad er sygepleje, hvad er det 
for dig?

Sofie: Jamen, det er jo (smil) (…)
Sofie: et stort spørgsmål (ja). Jamen, det 

kommer jo an på, hvordan man 
sådan ser det, men det er jo sådan 
overordnet set at hjælpe folk …

Tove: Ja!
Sofie: Med det, de ikke kan eller helt har 

forstand på, hvis man kan sige det 
sådan, f.eks. forbinding (ja). (…) 
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Øhm (smil), det ved jeg ikke rigtig, 
hvad jeg skal svare til.

Tove: Nej, hvis nu siger Virginia Hender-
son?

Sofie: Ja, altså omsorg og pleje.
Tove: Hun har jo nogle behovsområder 

(ja), ja. (…)
Tove: Er det så nogle, du hjælper med?
Sofie: Ja, der er aktivitet og ernæring og 

(mm). Ja, alle de andre.
Tove: Ja, det er sygepleje for mig (ja). 

At man sørger for, at patienten 
får noget mad og man får smerte-
behandlet dem og man får ud og 
bevæget sig og øh, har hele den 
der, selvfølgelig også tager den fa-
miliære situation, øh, hvordan har 
de det derhjemme, og hvad skal de 
hjem til. Det er sygepleje for mig.

Sofie: Ja, altså sætter sig ind i, hvad det 
er for et menneske (ja), man har 
med at gøre (ja).

Tove: Og der er jo så mange, der siger, at 
det er svært at definere sygepleje. 
Jeg synes ikke, det er så svært, det 
er i hvert fald sygepleje for mig.

(…)
Tove: Og nogen gange så synes jeg, det 

bliver sat op på sådan en høj pie-
destal, men det er jo og hjælpe – 
det sagde du fint (ja) – der, hvor de 
ikke kan selv, men ved patienten, 
hvad de skal spise i den her situa-
tion, som de er i nu. De ved godt, 
de skal have noget mad (ja), de 
ved jo ikke, hvordan de får dækket 
deres behov.

I sekvensen beder Tove Sofie sætte ord 
på hendes egen opfattelse af, hvad 
sygepleje er. Her lader det faktisk til, 
at Sofie er ganske bevidst om, at der 
kan være forskellige opfattelser af 
dette. Tove kommer imidlertid hurtigt 
på banen, tilkendegiver og gentager 
flere gange, at sygepleje for hende er 

at hjælpe patienten med at varetage 
de grundlæggende behov – behov, som 
patienten ikke en gang selv har helt 
indblik i. Tove inddrager patienten, 
idet plejen italesættes med udgangs-
punkt i den specifikke patients behov, 
men der kan også argumenteres for, at 
Tove gør patienten til en genstand for 
den pleje, sygeplejersken yder i form 
af f.eks. mad og smertebehandling. 
Der sker en forholdsvis stærk ramme-
sætning af samtalen. Tove kommer 
dermed til at sætte dagsordenen for 
samtalens videre forløb, som vedrører 
Toves syn på sygepleje og samarbejde 
med patienten.

I sekvensen bringer Tove det at 
handle hen mod et bestemt og på 
forhånd defineret mål for sygepleje 
og samspil med patienten i position. 
Her skal patienterne have dækket de 
behov, som sygeplejersken definerer, 
de måtte have brug for hjælp til. Dette 
sker på bekostning af inddragelse af 
viden om, hvad patienten ønsker og 
refleksion over, hvordan der skabes 
dialog med patienten om disse præfe-
rencer. Der kan argumenteres for, at 
Sofie faktisk berører dette, når hun si-
ger, “at sætte sig ind i, hvad det er for 
et menneske, man har med at gøre”. 
Dette perspektiv får Sofie bare ikke lov 
til at udfolde i denne vejledningssam-
tale, selvom det kan anskues at have 
et patientinvolverende udgangspunkt. 
Det er i stedet sygepleje på en bestemt 
og handlingsorienteret måde defineret 
af Tove og altså sygeplejersken, som 
tillægges værdi. Der sker dermed en 
klassifikation af viden, som kan få be-
tydning for, hvilken sygeplejefaglig vi-
den Sofie kommer til at tillægge værdi 
og den måde, hun lærer at reflektere 
over patientens behov: Patienten er 
her modtager af Sofies sygepleje til 
de behov, hun som sygeplejerske har 
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defineret, patienten måtte have – altså 
uden at drage patienten eksplicit ind 
i den kliniske beslutning og egne be-
hov. Desuden kan det have betydning 
for Sofies udvikling af kompetencer 
til en kritisk, reflekteret og brugerind-
dragende sygepleje med udgangspunkt 
i patientens præferencer og de vilkår, 
denne sygepleje har i sundhedsvæsnet. 
Sofie kan tidligt i uddannelsen have 
lært, at sygepleje hos den enkelte pa-
tient er noget ganske bestemt og nær-
mest på forhånd defineret.

VEJLEDNINGSSAMTALE: AT 
SÆTTE SIG I PATIENTENS 
STED, DATA OG EVIDENS
Næste sekvens er i klinisk uddannelse 
på modul 6. Samtalen finder sted mel-
lem klinisk vejleder, Lisbeth, og syge-
plejestuderende Sara. Udgangspunktet 
er refleksion over en patientsituation, 
som Sara har skrevet ned og afleveret 
til Lisbeth et par dage i forvejen.

Lisbeth: Hvis vi skal hjælpe et andet men-
neske, hvad skal vi så?

Sara: Sætte os i deres sted og være 
menneske til menneske og …

Lisbeth: Hvordan kan jeg sætte mig i dit 
sted?

Sara: Det kan man jo aldrig helt. Men 
man kan jo godt vise, at man 
har medfølelse og måske vende 
det oppe i hovedet og forstå, “nu 
kan jeg se hende, hun reagerer 
sådan og sådan, det kan jeg 
måske synes er irriterende eller et 
eller andet,” men (mm) det er jo 
ikke sådan, jeg skal tænke (…)

Lisbeth: Jeg tænker på det der med, når 
du siger, man skal sætte sig i, 
hvad hedder det, den andens 
sted. Det kan måske kun finde 
ud af på én måde – eller, det 
kan være, du har nogle gode 

teorier til, at man kan gøre noget 
mere – men hvordan skal jeg 
finde ud af, så jeg kan sætte mig 
i dit sted? Hvordan kan jeg sætte 
mig i dit sted lige nu, hvor vi sid-
der og reflekterer (smil)?

Sara: Altså, du kan vise empati og … 
(jaah?) og på den måde, øh, 
starte med at du viser, at du, at 
du godt forstår mig (ja), og så 
vise medfølelse

Lisbeth: Ja, men jeg skal vel også have 
nogle data, jeg skal vel data om 
dig?

Sara: Nå, på den måde, nå ja – det er 
bare det, du … (smil)

Lisbeth: Jeg skal vel vide noget (ja) om 
dig, ikke?

Sara: Selvfølgelig, for at man kan sætte 
sig i personens sted (ja!), så er 
man nødt til at have en masse 
data … både arbejde og bag-
grund og måske, hvor hun er 
vokset op og (ja), og familie og

Lisbeth: Kan vi nå alt det over i vores 
dagklinik altid?

Sara: Nej. Men nogle gange er vi hel-
dige, at det står inde på systemet 
(ja).

Patienten er her 
modtager af Sofies 
sygepleje til de 

 behov, hun som sygeplejer-
ske har defineret, patienten  
måtte have – altså uden at 
drage  patienten eksplicit 
ind i den kliniske 
beslutning  og egne behov
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 Jeg synes tit, når man sidder der 
og prøver at mærke personen, så 
tænker man sådan “nåh, nu har 
jeg lige denne her fornemmelse”, 
og så spørger man lige lidt ind 
til, til lige det, som man sådan 
fornemmer (ja), at …

Lisbeth: Men det der “fornemmen”,
Sara: Det …
Lisbeth: Hvor er evidensen henne i for-

nemmelsen?
Sara: Den er væk.
Lisbeth: Ja, hvad gør vi så?

I sekvensen vil Lisbeth have Sara til at 
reflektere over det at sætte sig i patien-
tens sted, og det skal foregå med teori. 
Der sker en tydelig rammesætning i 
samtalens forløb med en udvikling i 
refleksion over empati og “at sætte sig 
i patientens sted” (som kan anskues at 
have et patientinddragende og situa-
tionelt udgangspunkt) til evidens og 
data (som kan anskues at være mål-
bart og kontekstuafhængigt). Ud fra 
samtalen lader det til, at sidstnævnte 
skal være til stede for, at man som 
professionsudøver kan sætte sig i pa-
tientens sted. Med inddragelse af ordet 
data anviser Lisbeth samtalens ret-
ning, og det medfører en tydelig ram-
mesætning og klassifikation af, hvil-
ken viden vejleder anser som gyldig.

Her sker en paradoksal sammen-
kobling af teoretiske perspektiver, hvor 
noget som udgangspunkt livsverdens-
centreret, som at sætte sig i patientens 
sted, instrumentaliseres og sættes i 
relation til biomedicinsk behandlervi-
den. Det sker, når det kobles til evidens 
og data.

Dermed handler denne samtalese-
kvens’ klassifikationer om en praktisk 
naturvidenskabelig formålsrationalitet 
i mødet med en mere erfarings- og 
livsverdensorienteret tilgang. Sekven-

sen drages frem, fordi den er med til 
at anskueliggøre, hvordan refleksion 
over sygeplejen og de professionelle 
valg får et anvendelsesbestemt præg i 
vejledningssamtalen og på den måde 
bliver rekontekstualiseret i forhold 
til en formålsrationalitet frem for en 
værdirationalitet. Det kan medføre 
symbolsk kontrol med den viden, Sara 
tilegner sig og den læring, der foregår 
i forhold til de professionelle skøn. Når 
der stilles spørgsmålstegn ved eviden-
sen i fornemmelsen, kan det lade til at 
handle om at lære en praktisk hand-
lingsrationalitet mhp. opfyldelse af 
bestemte mål. Sagt på en anden måde 
kan den studerende lære, at hun først 
og fremmest skal have “hårde” data 
på patienten, og dernæst kan hun be-
stræbe sig på at sætte sig i patientens 
sted med udgangspunkt i de data, hun 
har – og ikke i omvendt rækkefølge.

BETYDNINGER FOR PROFESSIO
NELLE SKØN OG BRUGERIND
DRAGELSE AF SÅRBARE BRUGERE
Vi har nu set på, hvordan viden ram-
mesættes og klassificeres i to vejled-
ningssamtaler. I det følgende løftes 
blikket, og med udgangspunkt i struk-
turer i vejledningssamtalerne som hel-
hed vil jeg diskutere betydningen for 
professionelle skøn og en brugerind-
dragende praksis i velfærdssystemet.

Ses der på tværs af vejledningssam-
talerne, både de her repræsenterede 
og de i øvrigt optagede, er det gen-
nemgående mønster, at de er stærkt 
rammesatte og styret af kriterier for et 
praktisk mål- og handlingsrationale 
samt biomedicinsk behandlerviden. 
Læringens orden er karakteriseret ved 
pædagogiske koder, som fremmer et 
handlingsorienteret rationale med 
en praktisk problemløsningsdiskurs – 
forstået som en instrumentel tilgang 
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til de netop situationelt betingede 
patientsituationer. Kodemodaliteten 
er også karakteriseret ved en natur-
videnskabelig diskurs, som fordrer, at 
de studerende gennem observationer 
kan dataindsamle og sætte handlinger 
i værk i den 
direkte patient-
kontakt – men 
uden at pa-
tienten nød-
vendigvis er en 
aktiv part i det 
professionelle 
skøn i forhold 
til at definere, 
hvad der er 
behov for eller 
ønskeligt. Her 
forekommer de 
studerendes læ-
ring vedrørende 
analyse af pa-
tientsituationer 
og professionelle valg at handle om at 
kunne sætte en handling i værk, som 
er styret af bestemte mål for profes-
sionsudøvelsen. Disse perspektiver kan 
relateres til fund i Højbjergs (2011) 
ph.d. afhandling baseret på etnografi-
ske studier af den kliniske vejlednings 
formelle og uformelle undervisnings-
praktikker. Her viser det sig, at den 
generelle vejledning i klinisk praksis 
har biomedicinsk behandlerviden i fo-
kus og ikke formår at åbne mulighed 
for læring i komplekse, kontekst- og 
personafhængige sammenhænge (Høj-
bjerg 2011 & 2012).

Vejledningssamtalerne i nærvæ-
rende studie viser tendentielt, at der 
hersker en målrationalitet i samta-
lerne, som kan anskues som en me-
kanisme i den måde, de studerende 
uddannes og socialiseres. Det kan få 
betydning for måden, hvorpå syge-

plejestuderendes viden og refleksioner 
om professionelle skøn og brugerind-
dragelse konstrueres og realiseres. Den 
kliniske uddannelse kan skabe nogle 
særlige mulighedsbetingelser for det 
professionelle skøn i en – i udgangs-

punktet – bru-
gerinddragende 
professionsud-
øvelse. Grimen 
& Molander 
(2008, s. 179) 
anskuer det 
professionelle 
skøn som en 
uomgængelig 
del af de typer 
af praksis, der 
anvender al-
men kundskab, 
nedfældet i 
regler for hand-
ling, på enkelt-
tilfælde. Her vil 

der eksistere en ubestemthed, som for-
drer anvendelse af dømmekraft. For-
målet med skønnet er at skille noget 
fra noget gennem ræsonnement. Det 
sker i et “rum for frihed”, der er define-
ret af visse restriktioner eller standar-
der, som er bestemt af en myndighed. 
På den måde er det professionelle skøn 
både en epistemisk og strukturel kate-
gori, iflg. Grimen og Molander.

Det kan siges, at brugerinddragelse 
handler om patientens præferencer. 
Det stiller krav til en professionsud-
øvelse, hvor der er vægt på en værdira-
tionel og ligheds- og helhedsorienteret 
tilgang til patienten, og hvorfor man 
ud fra patientens/brugerens perspektiv 
varetager opgaverne på givne måder 
og områder – og hvorfor man ikke gør. 
Med andre ord bliver hvorfor–spørgs-
målet og det situationelt betingede 
professionelle skøn særlig centralt – 

Vejlednings    sam-
taler ne i nær væren de 
studie viser ten-

dentielt, at der hersker en 
mål rationalitet i sam talerne, 
som kan anskues som en 
 mekanisme i den måde, de 
studerende uddannes og 
sociali seres
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ikke bare hvordan-spørgsmålet i tek-
nisk forstand. I lyset af empirien kan 
det se ud til, at sygeplejestuderende 
uddannes til ikke at have noget særlig 
stort “rum” for at foretage det profes-
sionelle skøn, idet skønnet ser ud til at 
være defineret af nogle snævre viden- 
og målsætningskategorier. De lærer 
at skønne indenfor nogle forholdsvis 
snævre rammer, der er betinget af 
strukturer som handling, mål, evidens 
og konkret evaluerbar viden. Med det 
udgangspunkt får de studerende ikke 
megen støtte til at udvikle et sprog og 
en viden, der giver dem kompetencer 
til en nuanceret, kritisk og kreativ pro-
fessionsudøvelse med udgangspunkt 
i et situationelt skøn og forståelse af 
givne patientsituationer og -præferen-
cer.Disse fund kan relateres til Larsens 
(2016) anskuelser vedr. sundheds-
professionernes dobbelte eller skjulte 
læreplan: Her skal de sundhedsprofes-
sionelle, når det drejer sig om skøn-
net, “…udvikle evne til unikke skøn og 
handlinger i forhold til unikke brugere – 
samtidig med at deres handlingsrum 
transformeres via evidens-, evaluerings- 
og kontrolforanstaltninger …”(Larsen 
2016, s. 22). Når dette udsagn ses sam-
men med nærværende empiri, kan det 
give indtryk af en uddannelse med en 
særlig instrumentaliserende og stærk 
struktur, der er medvirkende til at 
afgøre, hvordan sygeplejen og de pæ-
dagogiske elementer i sygeplejen skal 
udøves. Det kan videre tænkes at have 
betydning for, hvilke patienter der kan 
inddrages, og hvordan de kan ind-
drages. Disse overvejelser vedrører det, 
Hjort (2014 & 2012) beskriver som det 
affektive arbejde, dvs. “arbejdet med 
menneskers krop og sind – at producere 
og regulere affektive processer mellem 
mennesker” (Hjort 2014, s. 10).

Empirien fra vejledningssamtalernes 

strukturer relaterer sig unægtelig til 
Hjorts (2014) etiske refleksioner over, 
hvordan det affektive arbejde i frem-
tiden vil blive organiseret, hvem der 
skal udføre det, hvordan betingelserne 
for arbejdet vil være, hvem der har 
adgang til at modtage omsorgen, og 
hvilken betydning det får for modta-
gerne af omsorgen. Betragtes udvikling 
af professionelt skøn og brugerinddra-
gelse i sygeplejerskeuddannelsen i lyset 
af Hjorts refleksioner, vil uddannelse 
til det affektive arbejde både handle 
om, hvordan det udfolder sig i dag 
og om, hvordan det potentielt kan 
komme til at udfolde sig med tiden. 
Empiriske studier med observationer 
og interviews viser i forvejen, at viden 
forhandles mellem brugere og profes-
sionelle i den kliniske beslutning. Her 
kan patienter f.eks. holde informatio-
ner tilbage for ikke at udfordre den 
sundhedsprofessionelles autoritet (Ja-
cobsen et al. 2015). Disse perspektiver 
kan relateres til de pædagogiske koder 
i nærværende empiri og den symbol-
ske kontrol med videntiltegnelsen i 
sygeplejerskeuddannelsen med læring 
i forhold til bestemte videnkategorier. 
Det kan have betydning for de profes-
sionelle skøn og den reelle brugerind-
dragende praksis – og reproduktion og 
forandring af strukturer i velfærdssy-
stemet som felt. Her kan de studerende 
gennem de magtfulde strukturer i 
vejledningens kommunikative praksis 
tilegne sig bestemte opfattelsesmøn-
stre, der er udtryk for og bliver udtryk 
for socialt fastlagte principper for både 
profession og samspil med brugere. I 
det perspektiv bliver det vigtigt, hvor-
dan f.eks. livskvalitet og livskapacitet 
kan skabes hos brugerne, og hvordan 
sygeplejersker kan være medvirkende 
til at hjælpe borgere til et bedre liv nu 
og fremover. På den baggrund kan der 
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være risiko for, at brugerinddragelsen 
sker ud fra den professionelles ramme-
sætning og ikke ud fra, hvad brugeren 
medvirker til at definere som behov 
og ønskeligt. Dermed kan det få be-
tydning for sygeplejerskeprofessionens 
udvikling i både en affektiv økonomi 
og velfærdssystemet som felt, herunder 
fremtidens sygeplejerskers kompeten-
cer til at skønne professionelt og bru-
gerinddragende i det affektive arbejde.

Analysens fund kan ikke uden 
videre generalisere til, at de samme 
strukturer gør sig gældende i den vej-
ledning, der finder sted i den direkte 
kontakt med borgerne. Studiet af de 
pædagogiske koder i vejledningssam-
talerne giver primært indblik i, hvor-
dan viden formidles og konstrueres i 
den givne vejledning og undervisning. 
En almengørelse kræver undersøgelse 
af, om de mønstre, som er fremkom-
met i studiet af vejledningssamtalerne, 
også gør sig gældende i den kommu-
nikative praksis i andre vejlednings-
situationer med studerende og ved den 
direkte kontakt med borgerne. Ikke 
desto mindre kan studiet vise, at der 
er magtfulde strukturer i vejlednings-
samtaler, som kan have betydning 
for de studerendes tilegnelse af viden 
med vægt på en instrumentel og 
teknisk professionsudøvelse frem for 
en situationel tilgang. Det kan have 
konsekvenser for udvikling af det pro-
fessionelle skøn og brugerinddragelse 
i velfærdssystemet. Det skyldes, at 
strukturerne kan påvirke reproduktion 
og forandring i feltet for velfærdspro-
fessionelt arbejde. Derfor kan studiet 
af vejledningssamtalerne under alle 
omstændigheder sætte fokus på vigtige 
forhold og opmærksomhedspunkter i 
forhold til den viden, studerende lærer 
at skønne professionelt og “brugerind-
dragende” ud fra.
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Kari Kragh Blume Dahl

DØMME KRAFT I LÆRER
UDDAN NELSE: ET SPØRGS
MÅL OM PERSONLIG
PROFES SIONEL TIL BLIVEL SE?
Denne artikel diskuterer, hvordan lærerstuderende udvikler dømmekraft igennem professi-

onsuddannelsens kontinuerlige krav om at forvalte og udvikle en personlig tilgang til lærer-

professionen. De studerendes refleksioner over professionel tilblivelse former professionelle 

livshistorier og medvirker til at udvikle dømmekraft, idet dømmekraft knyttes til både per-

sonlige forståelser og til oplevelser af sig selv som professionel. Artiklen trækker på lærings-

teori om refleksion, livshistorieforskning og narrativ teori og undersøger igennem kvalitative 

interview med lærerstuderendes og lærere, hvordan institutionelle standarder omkring pro-

fessionel tilblivelse trods utydelighed medfører læring i form af dømmekraft, der knyttes til 

personlige historier. Artiklen peger på, at læreruddannelse kan styrkes ved at integrere sam-

menhænge imellem dømmekraft, refleksion og personlig livshistorie hos lærerstuderende.

onel’ (Hjort og Weber, 2004) og en ‘mi-
nor professional’ (Schön, 1987), som 
ikke har vundet monopol på sin pro-
fessionelle status som vidensautoritet. 
Der eksisterer ikke en konsensus om, 
hvad den professionelle vidensbase 
går ud på eller består af; lærere skal 
både være undervisningsautoriteter, 
men samtidig udfordres deres viden 
fra mange sider, bl.a. uddannelsespoli-
tiske agendaer, som gør spørgsmål om 
dømmekraft, legitimitet og didaktisk 
frihed vigtige. Der mangler viden om 
lærerstuderendes professionelle udvik-
ling fx af dømmekraft i professionsud-
dannelse, og hvordan dømmekraft 
er knyttet til personerne og praksis. 
Korthagen peger på, at læreruddan-
nelse må bygge på en mere ‘realistisk’ 
tilgang (2017, s. 393), der starter i de 
lærerstuderende og inddrager deres 
person, rettetheder og anliggender 

D enne artikel sætter fokus på 
lærerstuderendes forhandling 
og udvikling af dømmekraft 

i professionsuddannelse igennem ud-
dannelsens krav om personlig-profes-
sionel udvikling, som skal gøre dem 
i stand til at navigere og handle i en 
gennemreguleret skolehverdag. Formå-
let er at diskutere lærerprofessionelles 
udvikling af dømmekraft i lærerud-
dannelse som et konfliktuelt praksis-
område, hvor der sættes visse – og på 
nogle måder utydelige – standarder for 
læreres faglige, pædagogiske og sociale 
prioriteringer i undervisningen.

Lærerpraksis er et område præget 
af legitimitetsproblemer for professio-
nen som helhed; set i lyset af Talcott 
Parsons’ professionsbegreb (1968) om 
de professionelle som autoriteter med 
monopol på viden (fx læger, jurister), 
opfattes læreren som en ‘semi-professi-
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(2004, s. 88). Spørgsmålet bliver, 
hvordan læreruddannelse medfører 
bestemte symbolske repræsentationer 
i de lærerstuderende, og hvordan disse 
får betydning for den dømmekraft, 
som lærerstuderende tager med i deres 
fremtidige lærerarbejde.

Først diskuteres, hvordan moder-
nitetens vilkår kalder på “afklaring 
af menneskets evne til at handle og 
træffe valg” (Clausen, 2016, s. 5), 
hvorfor dømmekraft må opfattes som 
tæt knyttet til refleksion. Dernæst dis-
kuteres, hvordan refleksion i lærerud-
dannelse ikke kun knyttes til praksis 
men også til studerendes eksistentielle 
overvejelser om, ‘hvilken type lærer’ de 
er. Sluttelig diskuteres læreruddannelse 
som en personlig-professionel tilblivel-
sesproces, hvor dømmekraft konstrue-
res og udtrykkes igennem livshistorier, 
opstået ud fra krav i læreruddannelse 
om personlig-professionel refleksion og 
de studerendes erfaringer og forvent-
ninger til lærerarbejdet.

DØMMEKRAFT, PERSON OG 
MODERNE FRISÆTTELSE
I en moderne verden, hvor sikker vi-
den og (an)befalinger ikke længere 
sikrer individets ontologiske sikkerhed 
(Giddens, 1994), men hvor vi i stedet 
omgives af usikker viden og krav, 
får dømmekraft fornyet betydning. 
Med opbruddet i det moderne og den 
kulturelle frisættelse, bliver det op til 
den enkelte at forfatte sin egen his-
torie, også i den pædagogiske praksis. 
Den stigende kontrol og evaluering 
af de professionelles arbejde, bl.a. 
øgede krav til at standardisere og 
indberette arbejdsopgaver i forskellige 
monitoreringssystemer, er med til at 
definere den professionelle (Järvinen 
og Mik-Meyer, 2012). Den ‘bestandige 
ransagelse’ (Järvinen og Mik-Meyer, 

2012, s. 15) giver dårlige vilkår for pæ-
dagogisk og didaktisk frihed, fx som 
dømmekraft.

Dømmekraft defineres ikke entydigt 
i litteraturen men rummer et felt af 
betydninger. Pahuus (2007, s. 24) pe-
ger fx på fire forskellige perspektiver 
på dømmekraft, som er skønneevne, 
situationsforståelse, opmærksomhed 
og forestillingsevne. Filosoffen Kant 
(2005, s. 37-38) forstod dømmekraft 
som det, der forbinder teori og praksis 
til et hele. I en Kant’sk optik kan man 
sige noget om det specifikke ved at 
have en viden om det almene. Kom-
pleksiteten i de sociale situationer, her-
under undervisningssituationer, kalder 
dog på yderligere afklaring af, hvor-
dan det almene (fx teori) guider spe-
cifikke valg (fx praksis). Dømmekraft 
kan forstås som et praktisk ræsonne-
ment, hvor holdepunkterne er svage 
(Grimen og Molander, 2008). Den, der 
udøver god dømmekraft, skal være “… 
i stand til at træffe den bedst mulige 
beslutning på et ufuldstændigt grund-
lag” (Lund, 2006, s. 11). Det betyder, 
at alle forudsætninger for en bestemt 
handling eller situation ikke nødven-
digvis er kendte, og det er sandsynlig-
vis ikke muligt at komme til kendskab 
af alle detaljer, før man beslutter og 
handler. Dømmekraft fordrer, at der 
er noget, vi ikke ved – og dermed også 
noget, der kan gå galt. At træffe en 
beslutning på et ufuldstændigt grund-
lag gør derfor et begreb som refleksion 
centralt, fx i forhold til valg, fravalg, 
muligheder og risici.

Dømmekraft er italesat på forskel-
lige måder i uddannelsespolitiske 
agendaer: I bekendtgørelsen om læ-
reruddannelsen står ‘kompetencer’ og 
ikke ‘dømmekraft’ centralt (Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet, 2015). 
Læreruddannelsesinstitutioner har 
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derimod ambitioner at uddanne lærere 
med “stærk personlig og professionel 
autoritet” (Danske Professionshøj-
skoler, 2018, s. 4), dvs. tillid til lærerens 
legitimitet og autoritet. I litteraturen 
har diskussionen om dømmekraft 
bølget frem og tilbage imellem på 
den ene side tillid til læreren som 
professionel, didaktisk autoritet og på 
den anden side en opfattelse af ‘den 
bedste lærer’ som én, der lever op til 
målsætningen om krav om effektivitet 
fx i form af bestemte læringsudbyt-
ter (Holm og Thingholm, 2017, s. 5). 
Biesta (2017) opfatter fx dømmekraft 
som en slags visdom og en personlig 
kvalitet. Helmke (2013) omtaler deri-
mod dømmekraft som en ‘diagnostisk 
kompetence’, dvs. med en lige linje 
imellem pædagogisk problem og løs-
ningen på det. Lidt forsimplet handler 
dømmekraftdiskussionen om, hvorvidt 
undervisning er ‘en praktisk metier’ 
eller ‘en regelfølge uden behov for re-
fleksion’ (Holm og Thingholm, 2017, 
s. 6). I begge tilgange overses dog for-
hold omkring den professionelle per-
son, samt hvordan læreruddannelse 
bidrager til at udvikle dømmekraft. 
Noget litteratur har peget på, at døm-
mekraft er en måde, hvorpå men-
nesker skaber sammenhæng i sociale 
situationer (fx Gulløv, 2017). Men der 
mangler viden om, hvordan menings-
skabelse indlejres i personen, fx som 
personlig historie, og hvordan menin-
ger, betydninger og selvforståelser får 
betydning for de valg og domme, som 
repræsenterer menneskers oplevelser, 
handlinger og selvforståelser.

Denne artikel anlægger et perspek-
tiv på dømmekraft som et spørgsmål 
om at inddrage mere af personen for 
at forstå, hvordan professionelle be-
slutninger udvikles og finder sted. Ul-
rich Beck (2000; citeret i Hermann og 

Kristensen, 2004, s. 6) peger på, at per-
soner er udtryk for ‘institutionel indi-
vidualitet’, hvor ‘biografiske løsninger 
bliver løsninger på systemiske proble-
mer’. Det betyder, at aspekter knyt-
tet til personen og dens historie med 
oplevelser, erfaringer og betydninger 
får betydning for det professionelle liv, 
som personen fører, og dermed for pæ-
dagogiske domme i praksis.

METODE
Artiklen er baseret på en empirisk 
undersøgelse baseret på semi-struktu-
rerede kvalitative interviews med otte 
lærerstuderende fra to professionshøj-
skoler og fire lærere fra to skoler i hhv. 
en større provinsby og i hovedstads-
området, og diskuterer, hvordan lærer-
studerendes personligt-professionelle 
refleksioner omkring, ‘hvilken type 
lærer er jeg’, kan medvirke til at for-
binde undervisningens teori med de 
pædagogiske valg i praksis. De kritiske 
refleksioner kan ses som dele af en 
større historie, som lærerstuderende 
internaliserer som symbolsk repræsen-
tation af deres levede verden før og 
under læreruddannelse. Informanterne 
blev lokaliseret ud fra kriterier om 
geografisk, materiel og sociokulturel 
diversitet samt individuelle forskelle i 
motivation for lærerprofession. De blev 
interviewet 1-3 gange igennem to ty-
per interviews: Tre livshistorieinterview 
og fem individuelle hhv. tre fokuserede 
gruppeinterviews med fokus på pæda-
gogisk praksis, der varede imellem 31 
minutter og 3 timer og 16 minutter. 
Interviewenes temaer fokuserede på 
livsførelse og vigtige livsbegivenheder 
før og under læreruddannelse, pæ-
dagogisk praksis i uddannelse og ar-
bejde, dialoger med institutionen samt 
selvopfattelse og visioner for lærerpro-
fession. Alle interviews blev transskri-
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beret og kodet for indhold, inspireret 
af tematisk og narrativ analyse (Braun 
og Clarke, 2006; Riessman, 2008). 
Dette gjorde det muligt at undersøge 
forbindelser imellem de enkelte cases 
samt situere individuelle personer i 
større narrativer om personlig og pro-
fessionel tilblivelse med pædagogisk 
livsførelse fra forskellige eksistentielle 
positioner, for at undersøge, hvordan 
pædagogiske valg og domme blev for-
bundet med personlige måder at skabe 
mening i praksis.

PROFESSIONELT LÆRER
ARBEJDE SOM REFLEKSION
Med Schön (1987) kan man pege på, 
at en vigtig læring for lærerstuderende 
i læreruddannelse er konfrontationen 
imellem teoretisk viden, erhvervet 
igennem læreruddannelse, og pæda-
gogisk praksis fx i praktikperioder eller 
erhvervsarbejder. Ifølge Schön (1987, 
s. 28) er refleksion tæt knyttet til den 
pædagogiske praksis, fx i form af over-
raskelse, tvivlsspørgsmål, usikkerheder 
osv., som der umiddelbart responderes 
på med forskellige – reflekterede som 
ureflekterede – ‘on-the-spot’ eksperi-
menter. Professionel læring bliver i 
Schöns optik en finjustering af praksis, 
der er umiddelbar og trækker på både 
synlig og implicit viden. Når lærere 
taler om refleksion som måder at tage 
valg på i den konkrete undervisnings-
situation, gør mange forhold sig dog 
også gældende, som denne lærer for-
tæller om:

Lone: Der er dage, hvor vi pjatter, 
fordi man kan mærke at ungerne, de 
er trætte. Selvom jeg egentlig havde 
planlagt noget andet, kan jeg godt 
nedjustere mine ambitioner lidt, hvis 
jeg kan mærke, at de ikke er der, hvor 
jeg gerne vil ha’ dem. Mens jeg står i 

det, så nedjusterer jeg og laver nogle 
andre ting. Jeg kan ikke bare altid 
sidde hjemme og planlægge og så 
regne med, at de er oppe i fuld vigør. 
Men andre gange, hvor jeg så ikke 
har planlagt det helt store, så kan jeg 
mærke, at jeg har interessen … de 
bliver fuldstændig tændte, så går jeg i 
dybden med det, og vi skøjter lidt hen 
over nogle ting (…). Altså jeg kan godt 
justere min undervisning, mens jeg står 
i det.

Som det ses i citatet, får ikke blot 
didaktiske refleksioner betydning: 
Læreren tager bestik af situationen og 
finjusterer, bl.a. i forhold til elevernes 
aktuelle dagsform. Finjusteringen fore-
går som momentan refleksion; ube-
vidste begrebssætninger om at ‘man 
kan mærke’ blander sig med bevidste 
refleksioner som ‘hele tiden lærings-
målene for mig’. Ofte kan læreren ikke 
bruge det, der er planlagt, men må 
justere det til den aktuelle situation 
med trætte eller ‘tændte’ elever. Alt 
dette sker i øjeblikket og er ikke altid 
bevidst, men lejret ind i mange forskel-
lige forhold ved situationen og aktø-
rerne. I et Schön’sk perspektiv handler 
dømmekraft om at blive i stand til at 
se en situation fra flere forskellige per-
spektiver og derved bevidst eller ube-
vidst udvælge den mest hensigtsmæs-
sige løsning for en bestemt situation. 
I praksis foregår dette som små og 
fortløbende justeringer i praksis. Med 
Schöns refleksionsbegreb kan vi derfor 
begribe nogle dele af begrebet dømme-
kraft, men forhold omkring lærerens 
person, evnen til at indgå i relationer, 
skabe en fælles historie i klassen, og i 
det hele taget gribe den sociale praksis 
an, får vi mindre at vide om. Tager 
man Kants idé om dømmekraft som 
‘at tage bestik af situationen’ alvorligt, 

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   39 27-01-2019   7:48:18



40 TEMA • DpT #1 2019

understreges det, at dømmekraft også 
må forstås som indlejret i en bestemt 
kontekst, der har bestemte sociale, kul-
turelle og materielle forudsætninger, 
som påvirker dommene. Det er derfor 
ikke tilstrækkeligt at anskue dømme-
kraft som en umiddelbar refleksion og 
finjustering af praksis; refleksionerne 
må bredes ud til at omhandle mere 
af konteksten, fx hvordan personlige 
oplevelser og visioner omkring at være 
en bestemt professionel får betydning 
for finjusteringen af praksis.

PERSONLIGPROFES
SIONEL REFLEKSION I 
LÆRERUDDANNELSE
Dette afsnit undersøger, hvordan læ-
reruddannelse skaber særlige former 
for refleksioner hos de studerende, der, 
i stedet for ‘finjustering’ af pædago-
gisk praksis, handler om, at en særlig 
personlig og professionel historie om 
sig selv som lærer integreres i denne 
finjustering. Spørgsmålet bliver vigtigt, 
da refleksion i lærerstuderendes læring 
i professionsuddannelse ofte beskrives 
som enten problemløsning (Schön, 
1987) eller transfer – omsætning af 
teoretisk viden til praktik (Wahlgren 
og Aarkrog, 2012). Omend livshistorie-
forskning har bidraget med blik på læ-
ring som narrativ og betinget af både 
personligt liv og professionelt arbejde 
(fx Uitto, 2012; Goodson m.fl., 2010), 
er spørgsmålet om læring, der inklu-
derer hele personen, stadig et overset 
emne i den pædagogiske litteratur. 
Narrativ læring fokuserer på læring 
som spontan, dvs. ‘i’ og ‘igennem’ de 
historier, som mennesker fortæller om 
sig selv (Goodson m.fl., 2010, s. 3).

En lærerstuderendes refleksion over 
sin læring i en praktikperiode illustre-
rer, hvordan refleksioner knyttes til 
eksistentielle overvejelser om den læ-

rerstuderendes person, i dette tilfælde 
som udtryk for en særlig ‘profil’:

Melissa: Praktikken gav mig et rigtig 
godt meta-refleksivt apparat til at 
kigge på mig selv som lærer og under-
viser, hvor alle de strukturer, jeg sådan 
lagde ned over min undervisning, 
handler jo også om ens egen praksis. 
Altså, ‘hvorfor gjorde du sådan, nu 
siger du, at du ventede ti sekunder 
med at tage én [elev] med hånden 
oppe.’ Og så skulle man forsøge at 
underbygge det med noget teori. Men 
det hjalp mig virkelig meget til at un-
dersøge min egen lærer … profil, på en 
eller anden måde.

Når de lærerstuderende taler om ind-
sigter erhvervet igennem deres pæda-
gogiske forhandlinger med praksis, er 
det ikke pædagogiske men personlige 
problemstillinger, der fremhæves. Der 
nye er, at refleksionerne godt nok 
handler om pædagogiske og didaktiske 
valg, men på en måde, hvor person-
lige historier om, hvilken type lærer 
man er som lærerstuderende, bliver 
den vigtigste læringspointe. Reflek-
sion er gennemgående aspekter bl.a. 
i praktikperioder, hvor de studerende 
skal reflektere over observationer af 
andres og egne undervisningsinterven-
tioner. Men det særlige er, at denne 
refleksion kobles til overvejelser om de 
studerendes personlige indstilling til 
at være lærer. De studerende skal med 
andre ord reflektere over, hvilken type 
lærer de er.

Som før nævnt er personens rolle i 
det pædagogisk professionelle liv gene-
relt et forbigået område i litteraturen, 
selvom nyere litteratur peger på, at 
personlige forhold har betydning for 
den professionelle praksis (Weicher og 
Laursen, 2003; Järvinen og Mik-Meyer, 

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   40 27-01-2019   7:48:18



DpT #1 2019 • TEMA 41

2012). Lortie (1975) pegede i et klas-
sisk studie på, at læreres pædagogiske 
praksis ikke skyldes professionsuddan-
nelse, men derimod erfaringer, der 
ligger før uddannelsen, bl.a. erfaringer 
med deres egen skolegang. Andre 
undersøgelser peger på samme proble-
matik (Hattie, 2009; Lindhart, 2007).

Ifølge Korthagen (2004) er en lærers 
opfattelse af personlig ‘mission’ cen-
tral for at forstå lærerens professionelle 
praksis og udvikling. Korthagen stiller 
fire spørgsmål, som knytter identitets-
overvejelser af mere personlig karakter 
til visioner om den professionelle rolle. 
Spørgsmålene strækker sig fra: ‘Hvem 
er jeg?’, til ‘Hvilken slags lærer vil jeg 
gerne være?’ Kernen i spørgsmålene 
er, at lærerens opfattelse af, hvilken 
person han eller hun er, hænger sam-
men med vedkommendes tanker om 
sig selv, som får betydning for den 
pædagogiske praksis. Lærerstuderende 
fortæller, hvordan de kontinuerligt 
oplevede at blive konfronteret med 
krav om finde deres egen historie som 
lærer:

Lin: Alle underviserne på læreruddan-
nelsen har lagt meget vægt på, at man 
hele tiden skal have sig selv med i det, 
man siger. Det gjorde, at man bare 
med tiden ligesom lærte at starte hver 
sætning med: ‘Efter min overbevisning’ 
eller ‘jeg synes at’. Det er jeg blevet 
helt vildt meget bedre til at sige … 
vi fandt jo ud af, at vi har forskellige 
synspunkter på tingene. Så blev det 
også legitimt at synes noget forskelligt 
end andre. Vi behøver jo ikke at kigge 
på tingene på den samme måde.

Melissa: Jeg blev ret hurtigt tvunget 
til at finde ud af, og sætte ord på, 
hvem jeg gerne ville være som lærer. 
Det spørgsmål fik vi ret hurtigt [på 

professionshøjskolen]. Og hvor man 
var sådan, ‘det ved jeg sgu’ ikke, jeg 
vil gerne være gymnasielærer’. Men 
på et eller andet tidspunkt så vendte 
den bare, jeg kan bare ikke rigtig lige 
finde frem til hvornår. (…) Vi fik jo 
hele tiden tudet ørerne fulde med, at 
vi skal finde ud af, hvad der er vigtigt 
for os, og vi skal kunne argumentere 
for, hvorfor vi gør det ene frem for det 
andet. Jeg fandt ud af at … hvad der 
sådan kommer først hos mig, på en el-
ler anden måde.

Citaterne viser, hvordan læreruddan-
nelsens stillen krav om, at ‘finde ud 
af, hvem man er’ som lærer og ‘hele 
tiden have sig selv med’ medfører en 
bestemt type refleksion hos de stude-
rende, som handler om at finde sin 
egen personlighed som lærer. Refleksi-
onerne bliver udtryk for forventninger 
fra uddannelsesstedet om at reflektere 
over, hvordan det konkrete personlige 
lærerliv passer ind i en på mange må-
der ubestemt professionel rolle. Omend 
de studerende finder mening i at inte-
grere personlige opfattelser med lærer-
rollen, bliver det op til de studerende 
selv at undersøge, hvordan denne til-
blivelse kan finde sted. At det tilsyne-
ladende bliver legitimt at ‘synes’ noget 
andet end andre, så længe det i øvrigt 
passer ind i den personlige lærerprofil, 
synes i tråd med moderne krav om 
øget refleksivitet og individualitet.

Læreruddannelse medfører person-
lige udviklingsprocesser for lærerstu-
derende, som på forskellige måder 
identificerer sig med lærerrollen (Dahl, 
2018). Kravet om personlig-professio-
nel refleksion i læreruddannelse frem-
står dog forholdsvist utydeligt og som 
noget, der kommunikeres ‘imellem lin-
jerne’. Som litteraturen peger på, har 
mange læringsaktiviteter i arbejdslivet 
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ikke karakter af formel læring, men er 
indlejrede i praksis (Eraut, 2000). Spør-
ger man lærere, der har flere år i ar-
bejdslivet bag sig om, hvem de er som 
professionelle, er det især personlige 
aspekter, der trækkes frem:

Mette: Jeg kan godt være meget be-
stemt. Jeg kan også være meget flink. 
Og jeg kan være meget forstående og 
omsorgsfuld, men jeg kan også trække 
en grænse. Altså, jeg tror det handler 
om, at man ikke bare er den strenge 
lærer, men at man også viser, at man 
har nogle andre sider i sig.

Mange lærere kan sikkert nikke gen-
kendende til, at lærerarbejdet handler 
om at etablere bestemte relationer 
med eleverne, som finder sted igen-
nem forhandling af éns egen person 
som lærer. I citatet reflekteres, hvordan 
læreren er bevidst om, at hun bruger 
sin egen person, og at det er bestemte 
versioner af hendes person, som hun 
har på sit repertoire som lærer og kan 
sætte mere eller mindre strategisk 
i spil. Ud fra dette personlige plan 
konstruerer læreren løbende undervis-
ningen i en didaktisk og pædagogisk 
form, tilpasset eleverne.

DØMMEKRAFT SOM PERSONLIG
PROFESSIONEL LIVSHISTORIE
Her diskuteres, hvordan personlige 
historier om professionel tilblivelse væ-
ves sammen med institutionaliserede 
historier om, hvem den professionelle 
er. Formålet er at undersøge, hvordan 
valg i praksis udspringer af personlige 
forvaltninger af den institutionelle his-
torie.

Narrativer eller livshistorier repræ-
senterer de professionelles ‘personlige, 
praktiske viden’ (Connelly og Clan-
dinin, 1990). De professionelles stem-

mer er derfor centrale for at forstå, 
hvad professionalisme er, hvordan 
den erhverves og kommer til udtryk 
(Goodson og Cole, 1994), fx igennem 
læreruddannelse. Et narrativ er en 
personlig livshistorie og en unik re-
præsentation af, hvordan et menneske 
skaber mening og identitet i verden 
(McAdams og Pals, 2006). Narrativet 
er udtryk for en række begivenheder, 
der kædes sammen på en signifikant 
og personlig måde, der er meningsfuld 
for den enkelte, og som får betydning 
for, hvordan handlinger finder sted og 
kan forstås (Riessman, 2008, s. 3). Læ-
reres praksis og deres måder at vælge 
og dømme i praksis kan således forstås 
som udtryk for re/konstruktioner af 
personlige og sociale historier.

Når lærerstuderende fortæller om, 
at læreruddannelse bliver en katalysa-
tor for dem til at udforske lærerrollen 
igennem konfrontation med uddan-
nelsens krav om at undersøge, ‘hvil-
ken type lærer’ de er, handler analysen 
om at finde mening i deres handlinger 
gennem de motiver, intentioner og 
mål, som medfører særlige rettetheder 
i deres lærerliv. En lærerstuderende for-
tæller om, hvordan de forholdsvist uty-
delige krav til personlig-professionel 
udvikling fra læreruddannelsen blev 
udfordret og i løbet af læreruddannel-
sens fire år på mere reflekteret vis sat 
ind i en specifik ramme, der trak på 
historier fra hendes eget liv:

Melissa: Jeg havde meget fokus på at 
blive sådan en lærer, jeg selv havde 
haft … en lærer ligesom min lærer i 
folkeskolen, der så de elever, der havde 
det svært og så bare hjælpe dem. Det 
er nogen gange som en magnet. Det 
har meget været sådan nogle typer 
[introverte piger, der taler dårligt om 
sig selv], jeg har gået til. Og så har 
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jeg bare fået skabt en helt vildt vigtig 
og god relation til de her piger. Men 
jeg tog det alt for meget ind og gav 
for meget af mig selv. Men det gik jo 
op for mig, at det slet ikke er sådan 
en type lærer, jeg skal være. Sådan en 
type lærer, der bruger hele sin fritid på 
at hjælpe de elever, der har det svært.

Melissas egne oplevelser i fortiden 
med godhjertede lærere, der på forskel-
lig måde hjalp med voksenomsorg 
i hendes egen skoletid, blev trukket 
med ind i Melissas genskrivning af sin 
lærerhistorie. Historien om ‘altruistisk 
hjælper for ud-
fordrede elever’ 
blev gradvist 
skrevet om, bl.a. 
i takt med at 
hun oplevede det 
svært at hjælpe 
disse elever, sam-
tidig med hun 
blev konfronteret 
med undervisere, 
projektarbejder 
og praktikperio-
der, hvor hun udviklede alternative 
professionelle visioner fx om fokus 
på mange elever i klassen. Historien 
ovenfor indgår som del af et større 
narrativ om, ‘hvilken type’ lærer Me-
lissa var, og bliver udtryk for Melissas 
igangværende søgning efter at finde 
mening i sine handlinger gennem 
hendes motiver, intentioner og mål 
(Goodson og Gill, 2011, s. 106). Livs-
historier kan være med til at udvikle 
dømmekraft hos de professionelle, 
fordi dømmekraft er knyttet til både 
personlige forhold hos den professio-
nelle og det, der forandrer den profes-
sionelles person. Dømmekraft bliver 
dermed ikke en værdi eller en bestemt 
og stabil egenskab, men noget, der 

forandrer sig i et livs- og arbejdsfor-
løb. Krav i læreruddannelsen om at 
finde sig selv som lærer bliver i disse 
tilfælde opsuget og omformuleret i de 
lærerstuderendes personlige historie-
skrivninger. Pointen er, at de forskel-
lige tilbagemeldinger, som studerende 
modtager igennem deres uddannelse, 
påvirker dem professionelt, men fra 
en personlig vinkel. En praktiklærer 
beskrives af en lærerstuderende som: 
“… en mastodont. Hun var bare så 
dominerende, trampede hårdt i gulvet, 
hun var høj og bred og mega dygtig. 
Hun havde totalt styr på sin faglig hed. 

Hvis vi viste no-
gen tegn på usik-
kerhed, så var 
hun bare, sådan 
‘nu-tager-I-jer lige 
sammen, altså, 
hvis I vil være 
lærer, så skal I 
også stå foran 
den dér elev”. 
En eksamenssi-
tuation beskrives 
som: “… både 

lærer og censor var sådan, ‘ja, du har 
kun fokus på de her to, hvad med alle 
de andre, lærte de noget’? Dér blev 
det klart for mig, at det kan ikke nytte 
noget at have sådan et snævert syn 
på sine elever”. Selvom de studerende 
tilsyneladende stilles i et frit rum, over-
ladt til selv at forfatte deres egne hi-
storier, påvirkes de af de institutionelle 
fortællinger om, hvad der er vigtigt. 
På den ene side eksisterer en opfat-
telse af didaktisk frihed, men samti-
dig medfører forskellige ‘stemmer’ et 
diverst læringsrum, der påvirker de 
studerende i forskellige retninger i 
deres egne lærerhistorier. Fx oplevede 
en lærerstuderende, at “… hvis vi var 
fire lærerstuderende og kiggede på den 

personlige historier 
om professionel 
 tilblivelse væves 

sammen med institutionali-
serede historier om, hvem 
den professionelle er
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samme undervisningssituation, så ville 
vi sandsynligvis ikke lægge mærke til 
den samme ting”. Men nogle historier 
fremfor andre fortykkes og forstærkes 
ud fra de historier, de studerende brin-
ger med sig ind i læreruddannelsen, 
snarere end at alternative historier 
finder vej ind i nye fortællinger om, 
hvem de lærerstuderende er som læ-
rere.

KONKLUSION
Denne artikel har anlagt et perspek-
tiv på udvikling af dømmekraft i 
læreruddannelse som refleksion over 
personlige, professionelle historier. 
Dømmekraft bliver ‘institutionel indi-
vidualitet’ og sociokulturel og historisk 
praksis, knyttet til den enkelte lærer-
studerendes personlig-professionelle 
historie. Igennem læreruddannelse 
forhandles og omsættes institutionelle 
standarder for, ‘hvad en god lærer’ er, 
i de studerendes personlige refleksio-
ner om, ‘hvilken type lærer’ de er. At 
udvikle dømmekraft i læreruddannelse 
er derfor tæt knyttet til de studerendes 
undersøgelser og refleksioner over per-
sonlige normer og standarder for god 
lærerpraksis. Men de studerende ople-
ver også rummet for personlig-profes-
sionel tilblivelse som utydeligt og i høj 
grad bundet op i krav om selv at finde 
vej. En måde at styrke de studerendes 
udvikling af dømmekraft kan være 
at etablere læringsrum i læreruddan-
nelse, der sigter mod de studerendes 
kritiske refleksioner over egne visioner 

for professionen, og hvordan denne i 
øvrigt hænger sammen med deres per-
sonlige liv og historie på en professio-
nel måde. Ved at styrke dømmekrafts-
bevidsthed hos lærere, der ikke kun 
sigter mod valg i praksis, men derimod 
inddrager hele personen, er det muligt 
at integrere en mere divers og relatio-
nel pædagogik, tilpasset eleverne, i de 
lærerstuderendes fremtidige arbejde.
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Dorrit Sørensen

PROFES SIONEL 
DØMME KRAFT
– OM AT VENDE INDSIGTER TIL 
NYE UD  SIGTER GENNEM EKSPERI-
MENTEREN DE  LÆRER PRAKSIS
Jeg ønsker med artiklen at vise, hvordan erhvervsskolelærerens arbejde med undervisnings-

eksperimenter i forbindelse med udviklingsarbejde på erhvervsskoler kan bidrage til at udvikle 

lærernes professionelle dømmekraft. Erhvervsskolerne har oplevet et stigende indtog af stan-

dardiseret konceptpædagogik og af topstyring, der går tættere på lærernes pædagogiske ar-

bejde. Samtidigt fokuserer lærernes kompetenceudvikling stærkere på akademisering af den 

formelle læreruddannelse. Den udvikling betyder, at lærernes håndværksmæssige viden og 

erfaringer er i fare for at træde i bagrunden. Som modsvar til denne udvikling kan den eks-

perimenterende lærerpraksis give erhvervsskolelærerne en fornyet pædagogisk stemme og 

åbne for en mere erfaringsbaseret udvikling af lærernes kompetencer. Med udgangspunkt i 

en række udviklingsprojekter og med teoretisk inspiration fra Dewey viser artiklen, hvad en 

eksperimenterende praksis indebærer, og hvordan den kan udvikles i erhvervsskolerne.

LP-modellen, CL, Synlig  Læring m.v. 
En af årsagerne til dette var, at de 
rammer og ressourcer, som blev givet 
til udvikling af dette grundlag, gav 
få muligheder for bygge det fælles 
pædagogiske grundlag op ud fra den 
eksisterende praksis og med udgangs-
punkt i en bred deltagelse af lærerne 
(Christensen, 2015). Styring af den pæ-
dagogiske praksis på erhvervsskolerne 
er blevet yderligere skærpet som konse-
kvens af de fortløbende 2 %-besparelser 
i sektoren og reformen af erhvervs-
uddannelserne i 2014 (Regeringen, 
2014), hvor man i aftaleteksten kan 
læse en række forskrifter, der lægger 
op til styring af kvalitet (Kondrup og 
Friche, 2016), herunder også styring af 
det pædagogiske arbejde.

Katrin Hjort forstår det at være pro-

J eg vil starte med nogle betragtnin-
ger over, om det er et problem, at 
styring af erhvervs uddannelserne, 

inspireret af New Public Management, 
har bredt sig fra administration og 
kvalitetssikring oppefra til at komme 
tættere på erhvervsskolelærerens pæ-
dagogiske arbejde, blandt andet i form 
af konceptpædagogik. I finanslovs-
aftalen for 2013 indførtes et krav om, 
at alle erhvervsskoler skulle indføre 
et ‘fælles didaktisk og pædagogisk 
grundlag’ og et kompetenceløft på 10 
ETCS point på diplomniveau til lærere 
og ledere (Regeringen, 2013). Der var 
stor forskel på, hvordan skolerne greb 
det an. En stor del af skolerne opfyldte 
kravet ved oven-fra-ned at implemen-
tere færdige pædagogiske koncepter 
hentet ind udefra som for eksempel 

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   46 27-01-2019   7:48:19



DpT #1 2019 • TEMA 47

fessionel som at mestre et erhverv eller 
profession (Hjort et al., 2018). Derfor 
kan det være et problem for erhvervs-
skolelæreres profes-
sionalitet, at pæda-
gogisk og didaktisk 
praksis trækkes 
ned ovenfra for 
eksempel i form 
af et pædagogisk 
koncept relateret til 
indfrielsen af det 
pædagogiske og di-
daktiske grundlag. 
Med afsæt i Hjorts 
udlægning af at 
være professionel, 
taler jeg i denne 
sammenhæng ikke 
så meget om professionalitet, men om 
det at ‘mestre’. Det gør jeg, fordi jeg 
ser det som et bredere og bedre begreb 
end professionalitet i traditionel pro-
fessionssociologisk forstand. Endvidere 
fordi det er bedre til at indfange er-
hvervsskolelæreres pædagogiske prak-
sis og arbejde.

Jeg anvender begrebet “at mestre” 
i betydning håndværksmæssighed, 
evnen til at fremstille ting godt (Sen-
net, 2008). Håndværksmæssighed 
dækker et bredere område, herunder 
lærerarbejde, end det klassiske faglærte 
arbejde, der traditionelt forbindes med 
håndværk (Ibid, 2008). Det pædago-
giske håndværk, der er knyttet til læ-
rerarbejdet, risikerer at blive reduceret 
til at reproducere indhold, metode og 
aktiviteter i et pædagogisk koncept. 
For koncepterne er ofte udviklet langt 
væk fra den konkrete praksis, som er-
hvervsskolelæreren virker i til dagligt. 
Et pædagogisk koncept stimulerer ikke 
nødvendigvis viden, fantasi og moti-
vation som tre af hinanden afhængige 
forhold, der alle optræder i sammen-

hæng med håndværksmæssighed – det 
at mestre (Sennet, 2008). Pædagogiske 
koncepter kan, hvis de bliver trukket 

ned over hovedet 
på lærerne i sam-
menhæng med 
effektivisering og 
strategisk styring 
af den pædagogisk 
praksis, virke som 
en kontrast til læ-
reres oplevelse af 
at mestre og være 
professionel. En 
problemstilling, der 
kan illustreres med 
et citat fra et inter-
view med en lærer, 
der har eksperimen-

teret i sin undervisning. Interviewet er 
foretaget i forbindelse med mit igang-
værende ph.d. projekt (se skema 1).

Læreren i interviewet udtrykker 
skepsis over for et testværktøj i et pæ-
dagogisk koncept, der kan teste om 
eleverne er ekstroverte eller introverte. 
Skolen anvender værktøjet ved elevop-
start med det formål at lærerne bedre 
kan differentiere undervisningen.

I forbindelse med det der ekstrovert 
og introvert, og de fine skemaer[…] 
Jeg har en almindelig menneskelig 
intuition og nogle empatiske evner. Jeg 
kan godt mærke om eleven har det 
godt eller dårligt, måske ikke inden for 
den første uge, men det kan jeg da så 
resten af tiden. Så ved jeg, hvad han 
er for en. Så sku man ha’ et skema for 
det? (lærerinterview fra KUSK, 2018).

Citatet viser en lærer, der oplever at 
mestre sit arbejde i kraft af sin in-
tuition og empati. Denne sans for 
elevernes glæde og trivsel kan ses 
som en del af lærerens håndværks-

Det pædagogi-
ske håndværk, 
der er knyttet til 

lærer arbejdet, risikerer 
at blive reduceret til at 
reproducere indhold, 
metode og aktiviteter i 
et pædagogisk koncept

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   47 27-01-2019   7:48:19



48 TEMA • DpT #1 2019

mæssige kunnen. Læreren kan mærke 
eleverne og tilpasser sit pædagogiske 
håndværk til undervisningssituatio-
nen, uanset om en test har vist, om 
eleverne er introverte eller ekstroverte. 
Evalueringsinstituttet EVA har forny-
ligt udgivet analyserapporten Brug af 
data på erhvervsuddannelserne, hvor 
de undersøger, om brugen af data 
styrker den pædagogiske kvalitet af 
undervisningen (EVA, 2018). Lærerne 
er generelt skeptiske over for, om ar-

bejdet med data styrker udviklingen af 
den pædagogiske praksis og kvaliteten 
af undervisningen. De forhold, som 
lærerne nævner som problematiske, 
er for eksempel mistillid til data og 
uklart formål med at indsamle og 
følge op på data. Lærernes skepsis står 
i kontrast til at 95 % af kvalitetskon-
sulenterne og 78 % af de pædagogiske 
ledere tilkendegiver, at kvalitative og 
kvalitative data styrker kvaliteten i un-
dervisningen.

Skema 1: Ph.d.-forskningsprojekt: Betydnin-
gen af eksperimenterende praksis i sammen-

hæng med  pædagogisk udvikling på erhvervs-
uddannelsern   e

Formålet med projektet er at undersøge fænomenet eksperimenter i sam-
menhæng med udvikling af pædagogisk praksis på erhvervsuddannelserne, 
herunder hvilke læreprocesser der knytter sig til det eksperimenterende ar-
bejde.

Empirien er læreres fortællinger om deres erfaringer med eksperimen-
terende arbejde i tre forskellige udviklingsprojekter gennemført i perioden 
2012 til 2018. Derudover indgår empiri fra designworkshops og forsknings- 
og eksperimentcirkler, gennemført i de tre projekter:

1. Projekt “Det Erhvervsrettede uddannelseslaboratorium”, hvor der er 
fokus på kollaborativ samarbejde om metodeudvikling af eksperimen-
terende arbejde og udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis med 
eksperimenter som metode.

2. Projekt “Fagligt entreprenørskab”, hvor der er fokus på erhvervsskole-
lærere, der i sammenhæng med gennemførelse af et diplommodul i er-
hvervspædagogik, eksperimenterer i deres undervisning med det formål 
at udvikle en entreprenørskabsdidaktik målrettet deres fag og elever.

3. Projekt “Kulturudvikling gennem strategisk kompetenceudvikling” 
(KUSK), hvor der er fokus på kulturudvikling medieret gennem ekspe-
rimenter – herunder at ledere og lærere samarbejder om pædagogisk 
udvikling.

Datamaterialet består af semistrukturerede interviews: 25 individuelle 
interviews og fem gruppeinterviews, post’it-plancher og feltnoter fra work-
shops, ekstern evaluering af projekt 1, eksperimentbeskrivelser – og evalue-
ringer, mailkorrespondance og lydoptagelser fra skolemøder.
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LÆRERPROFESSIONALISE
RING OVENFRA OG INDEFRA
Katrin Hjort stiller spørgsmålet om 
professionalisering kommer ovenfra, 
for eksempel gennem politisk styring, 
evidensbaseret viden og målstyring el-
ler om professionalitet kommer indefra 
(Hjort, et al, 2018:15) for eksempel 
gennem erfaringer fra og udforskning 
i praksis, hvor dømmekraften bruges 
til for eksempel tvivlsspørgsmål i rela-
tion til en særlige situationer.

Eksempel på professionalisering  
ovenfra ses i de to foregående eksem-
pler . I begge eksempler ser vi lærer nes 
skepsis komme til udtryk. Denne skepsis  
hos lærerne tolker jeg som et tegn på 
deres professionalise ring indefra, hvor 
de tillægger deres eget skøn og intuition 
betydning. Eksempler ne illus trerer så-
ledes en spænding  mellem på den ene 
side de fagprofessionelles erfarings base-
re de skøn og på den anden side leder es 
og politikeres forsøg på at ‘profes sio-
nalisere ’ praksis ovenfra, gen nem øget 
detailstyring af lærernes praksis.

Pædagogiske koncepter er defineret 
ved, at de kan kopieres og anvendes i 
alle undervisningssituationer uafhæn-
gigt af fag, uddannelsesretning, ud-
dannelsestype med mere (Aabro 2016). 
Pædagogiske koncepter – teori, meto-
der og materialer – har en tendens til 
at være løsrevet fra lærerens erfaringer. 
Som et strategisk fænomen er pædago-
giske koncepter relativt nyt i erhvervs-
uddannelserne. De bliver ofte besluttet 
centralt med det formål at sikre, at 
det fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag bliver implementeret og der-
med målbart. Det er en måde, hvor 
politikere og ansvarlige ledere kan stå 
på mål for kvalitet på trods af mindre 
tid og færre penge, fordi flere pædago-
giske koncepter ‘sælger’ sig som evi-
densbaserede (Aabro 2016).

AT FORSKE I OG GENNEM TRE 
UDVIKLINGSPROJEKTER MED 
EKSPERIMENTERENDE TILGANG
Indledningsvist har jeg forsøgt at 
belyse, hvorfor og hvordan det er et 
problem, at pædagogiske koncepter 
gennem strategisk styring går tættere 
på erhvervsskolelærerens pædagogiske 
praksis. Jeg vil herefter undersøge om 
en eksperimenterende lærerpraksis kan 
ses som et alternativ til top-down-im-
plementering af færdige pædagogiske 
koncepter. Jeg tager afsæt i pragmatisk 
læringsteori og i en interesse for at 
belyse eksperimenters rolle i professio-
nelles læring. Analysen har interesse 
for erhvervsskolelærernes oplevelse af 
indflydelse på pædagogisk praksis gen-
nem eksperimenterende arbejde, her-
under hvorledes deres professionalise-
ring udvikler sig, og den betydning det 
har for udvikling af deres dømmekraft.

Jeg henter inspiration i Joh n Gul-
løvs forståelse af dømmekraft som et 
analytisk begreb. Et begreb, der hand-
ler om, hvordan det erfarede gives me-
ning i praksis gennem orientering, stil-
lingtagen og handling (Gulløv, 2015). 
Det betyder, at jeg anskuer de erfarin-
ger, erhvervsskolelærerne får gennem 
deres eksperimenterende arbejde, som 
dømmekraftudøvelse.

Til denne artikel har jeg specifikt 
udvalgt otte semistrukturerede inter-
views, seks individuelle og to grup-
peinterview, ud af de 30 interviews, 
der indgår i mit ph.d. projekt. Inter-
viewene er valgt, fordi de giver den 
mest relevante og nuancerede indsigt i 
den eksperimenterende praksis i sam-
menhæng med oplevelse af indflydelse 
på pædagogisk praksis, professionali-
sering indefra, og herunder lærerens 
udvikling af dømmekraft.

Interviewene er med forskellige læ-
rere fra forskellige udviklingsprojekter, 
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som alle har arbejdet med undervis-
ningseksperimenter som metode til at 
udvikle ny pædagogisk og didaktisk 
praksis. Mit fokus er de erfaringer, 
der kan sige noget om lærernes pro-
fessionalisering indefra, herunder 
betydningen af dømmekraft, under 
deres arbejde med undervisningsekspe-
rimenter. Fænomenet ‘indflydelse gen-
nem skabelse af pædagogisk praksis’ 
træder frem som betydningsfuldt.

Lærernes erfaringer med at udvikle 
ny praksis gennem undervisnings-
eksperimenter stammer fra de tre 
udviklingsprojekter, der indgår i mit 
ph.d.-projekt. Jeg har været projekt- og 
udviklingsansvarlig på alle tre projek-
ter. I det første projekt, “Det erhvervs-
rettede Uddannelseslaboratorium”, har 
lærerne udviklet praksis gennem eks-
perimeter inden for temaerne talent, 
innovation, fag– og faglighed på nye 
måder, praktik og praksislæring. I det 
andet projekt, “Fagligt entreprenør-
skab”, har lærerne udviklet didaktisk 
praksis gennem undervisningseks-
perimenter, inden for temaet fagligt 
entreprenørskab. I det tredje og sidste 
projekt “KUSK” har lærere samarbejdet 
med lederne om udvikling af pæda-
gogisk og didaktisk praksis med det 
formål at skabe en mere bæredygtig 
pædagogisk udviklingskultur gennem 
en eksperimenterende tilgang. Som 
nævnt har jeg været projekt- og udvik-
lingsansvarlig for de tre udviklingspro-
jekter. Det betyder, at jeg som forsker 
har indtaget en dobbeltrolle. Jeg har 
derfor søgt systematisk at stille kritiske 
spørgsmål til min egen forforståelse, 
og få andre til at læse mine tolkninger 
kritisk.

EKSPERIMENTBASERET LÆRING 
OG UDVIKLING I RELATION TIL 
UNDERVISNINGSEKSPERIMENTER
Den eksperimenterende tilgang som 
lærings- og processtruktur trækker på 
inspiration fra teorier om erfarings-
baseret læring (Dewey, 1996; Kolb, 
1984), socio-kulturel læring (Enge-
ström, 2001) og situeret læring (Lave 
&Wenger, 2003). Ifølge Dewey har 
tænkning karakter af en undersøgelse, 
hvilket adskiller tænkningen fra noget 
spekulativt (Dewey, 1996:17). Hvad 
vi gør, er mere fundamentalt, end 
hvad vi tænker, om det vi gør (Dewey, 
1996:16). Med det perspektiv på tænk-
ning bliver betydningen af at handle 
og erfare – her gennem lærerens ar-
bejde med undervisningseksperimenter 
i praksis – central for udvikling af pro-
fessionalitet, herunder dømmekraft. 
Det pragmatiske perspektiv på læring 
knytter sig til den eksperimenterende 
tilgang, hvor det eksperimenterende 
arbejde kommer til udtryk som kon-
krete handlinger og aktioner i forhold 
til udvikling af praksis. Det betyder, at 
afprøvning gennem handling, medi-
eret af eksperimenter og de erfaringer, 
der kommer som følge af en undersø-
gende tilgang (inquiry), bliver forud-
sætningen for læring. I Joh n Deweys 
forståelse er inquiry en eksperimente-
rende handling, som kendetegnes ved 
situationer, der fremkalder yderligere 
nysgerrighed, undersøgelse og eksperi-
menteren for at lære (Dewey, 2005).

SKAL DER EN MODEL TIL 
FOR AT EKSPERIMENTERE?
Alle tre projekter har gennemført eks-
perimenterende arbejde med inspira-
tion fra ‘Eksperimenthjulet’ (Hutters & 
Sørensen, 2015). ‘Eksperimenthjulet’ 
er blevet udviklet under projektet “Det 
erhvervsrettede uddannelseslaborato-
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rium” som metode til at arbejde med 
eksperimenter i sammenhæng med 
udvikling af pædagogisk praksis. Jeg 
har været ansvarlig for udviklingen 
i samarbejde med Camilla Hutters, 
tidligere forsker fra CEFU. ‘Eksperi-
menthjulet’ er udviklet gennem syv 
validerende designprocesser på work-
shops i samarbejde mellem forskere og 
deltagere fra projektet.

‘Eksperimenthjulet’ er en cyklisk ud-
viklingsproces, der består af seks faser: 
Præfasen, designfasen, aktionsfasen, 
analyse- og evalueringsfasen (evt. 
redesign), konceptualiseringsfasen og 
implementerings- og spredningsfasen 
(Hutters & Sørensen, 2015). ‘Ekspe-
rimenthjulet’ strukturerer en ekspe-
rimenterende proces til udvikling af 
erfaringsbaseret og kontekstbaseret 
praksis. Der er mange lighedspunk-
ter mellem ‘Eksperimenthjulet’ og et 
koncept. Det er et systematisk system, 
der tilbyder en fast struktur for det 
eksperimenterende arbejde. Det er 
uafhængigt af kontekst og situation. 
Det tilbyder et fællessprog gennem det 
eksperimenterende arbejde, der struk-
tureres gennem de seks faser i ‘Eksperi-
menthjulet’, hvilket kan betyde bedre 
kommunikation og kollegialt fælles-
skab mellem fagfæller (Aabro, 2016) 
begrundet i, at det eksperimenterende 
arbejde bliver synligt og kollektivt.

Skal der så overhovedet en model til 
for at eksperimentere? Jeg argumente-
rer for, at det er en mulighed, der giver 
mening, selv om jeg er kritisk over 
for centralt udmeldte pædagogiske 
koncepter. Og mit argument finder jeg 
i det tidligere stillede spørgsmål, om 
professionalisering kommer oppefra el-
ler indefra. Eksperimenthjulet er hand-
lingsanvisende og tilbyder en synlig 
orientering til det eksperimenterende 
arbejde, og gennem synligheden af det 

eksperimenterende arbejde medierer 
‘Eksperimenthjulet’ en mulighed for, 
at kollegaer og andre kan anderkende 
pædagogisk professionalisering inde-
fra. Det kan de, fordi ‘eksperiment-
hjulet’ inviterer til fællesskab under 
processen qua de seks faser i hjulet. 
Følgende eksempel illustrerer, hvor-
dan det eksperimenterende arbejde 
er blevet bevidstgjort hos en lærer fra 
projekt ‘Fagligt entreprenørskab’, der 
inspireret af Eksperimenthjulet har 
eksperimenteret i sin undervisning. 
Læreren fortæller:

Personligt så er jeg jo rigtig glad for 
teori, og kan rigtig godt lide at læse 
teori. Det har været en meget stor 
udfordring for mig, det her med at vi 
har skulle lave en hel masse praksis. 
Men egentlig så tror jeg faktisk, at 
det styrker mig rigtig, rigtig meget 
personligt og også fagligt, at jeg bli-
ver tvunget til at skulle gå ud og lave 
noget i praksis. Så er det altså teorien, 
jeg selv må finde ud af bagefter. Det 
letteste for mig ville selvfølgelig være 
bare at kunne gå hen og læse i en bog, 
okay det her teori vil jeg lige prøve. Nu 
var det helt omvendt, jeg skulle gøre 
det i en anden rækkefølge, og på den 
måde har jeg jo også skullet bruge min 
hjerne meget mere, for at finde ud af, 
hvad er det egentlig jeg gerne vil, og 
hvorfor. Så det syntes jeg har været 
en meget stor styrke. (Lærerinterview, 
2016).

Man kan stille det spørgsmål, om den 
måde, som Eksperimenthjulet har 
været anvendt i de tre projekter, stil-
ladserer lærernes professionalisering 
indefra og om det adskiller sig fra 
konceptstyring af pædagogisk arbejde 
i øvrigt? Der kan selvfølgelig rejses en 
kritik, men professionalisering indefra 
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bør også kunne bevæge sig fra et indi-
viduelt skøn til en mere fællesskabsori-
enteret praksis, hvor tvivl og skøn er 
noget, der kan deles i fællesskab med 
andre. I den forbindelse hjælper Ekspe-
rimenthjulet.

INDFLYDELSE GENNEM 
SKABELSEN AF PRAKSIS
Som jeg skrev indledningsvist, er jeg 
inspireret af Joh n Gulløvs forståelse af 
dømmekraft, der handler om, hvordan 
det erfarede gives mening i praksis. 
Der er særligt ét forhold, der træder 
frem i lærernes fortællinger om deres 
arbejde med undervisningseksperi-
menter, som jeg finder betydningsfuldt 
for udvikling af professionalisering 
indefra og dermed udvikling af døm-
mekraft. Det forhold er indflydelse. Ind-
flydelse gennem pædagogisk fantasi, 
motivation, erfaring og viden.

At få indflydelse betyder i denne 
sammenhæng mulighed for at på-
virke for eksempel den pædagogiske 
og didaktiske udvikling lokalt og 
derigennem skabe et alternativ til 
top-down-implementering af færdige 
pædagogiske koncepter. Som en lærer, 
der deltager i projektet ‘Det erhvervs-
rettede ‘uddannelseslaboratorium’, 
udtrykker det:

Vi er faktisk med til gennem de her 
små eksperimenter at bidrage til det 
fælles pædagogiske og didaktiske 
grundlag, hvor vi kan byde ind med, 
hvad der virker, hvad har vi prøvet, 
hvad for en viden vi står på. (Lærerin-
terview 2014)

I citatet fortæller læreren, hvordan un-
dervisningseksperimenter udarbejdet 
af lærerne selv giver indflydelse på 
det fælles didaktiske grundlag, hvilket 
afspejler, hvordan professionalisering 

indefra gennem udforskende arbejde 
får forrang frem for fælles pædagogisk 
styring ovenfra.

INDFLYDELSE GENNEM PÆDAGO
GISK FANTASI OG MOTIVATION
Empirien viser, at når erhvervsskolelæ-
reren arbejder med eksperimenter for 
at skabe ny eller fornyet undervisning, 
er pædagogisk fantasi en forudsæt-
ning. Pædagogisk fantasi forstået som 
“evnen og viljen til at forestille sig 
at gøre tingene anderledes, at tænke 
uden om sædvanlige og dominerende 
pædagogiske praksisformer” (Broder-
sen, Langager & Hansen, 2018). Det at 
arbejde eksperimenterende stiller krav 
om pædagogisk fantasi. At kunne fore-
stille sig en ny undervisningspraksis 
kalder på viden, erfaring og indsigt. 
Følgende citat viser, at både pædago-
gisk fantasi og motivation bliver vakt 
til live ved en forestilling om at skulle 
arbejde eksperimenterende. Citatet er 
fra et interview med en lærer fra pro-
jekt ‘Det erhvervsrettede uddannelses-
laboratorium’:

Jeg var egentlig ikke videre interesse-
ret eller motiveret, og jeg vidste heller 
ikke, hvad det handlede om, og hvorfor 
jeg egentlig skulle det (deltage i det 
regionale projekt – red.). Men så var 
det faktisk alligevel som om, at jeg blev 
mere og mere interesseret som dagene 
gik, og det kunne nok også ses på mig 
fysisk, tror jeg. Jeg blev mere glad. […] 
Jeg kunne høre nogle strømninger, rent 
pædagogisk, som jeg har oplevet, har 
været ude af uddannelsesbilledet i en 
periode[…] Og det har jeg egentlig 
været lidt ked af, men har jo tilpasset 
mig til de strømninger, der nu ellers 
har været. Og så var det som om, det 
blev vækket igen, alt det der, der egent-
lig er mig, og det jeg står for. Og det 
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blev jeg jo glad ved. Og så var der jo 
en masse opgaver, hvor man blev sat i 
gang med at tænke kreative tanker, om 
hvad man kunne eksperimentere med. 
(Lærerinterview 2014)

Citatet er et eksempel på, hvor stor 
betydning det har for lærernes moti-
vation, at de bliver inviteret med i ud-
vikling af ny praksis og får indflydelse 
gennem deres kreativitet og fantasi til 
at forestille sig en ny praksis i lokal 
pædagogisk kontekst. Den manglende 
positive forventning læreren i eksem-
plet har til eventuel deltagelse i et stort 
regionalt projekt, der som ofte er ken-
detegnet ved politisk- og ledelsesmæs-
sig styring gennem lukket indhold, 
fastsatte mål og succeskriterier, vidner 
om, at indflydelse på pædagogisk ud-
vikling gennem deltagelse i centralt 
udmeldte projekter ikke er noget, lære-
ren forventer.

Citatet viser også, at dømmekraften 
er i spil i koblingen til motivation og 
pædagogisk fantasi. Det sker ved, at 
læreren ser sin praksis i en større og 
mere abstrakt kontekst end den helt 
nære undervisning. Det kan betragtes 
som en dømmekraftudøvelse.

INDFLYDELSE GENNEM 
ERFARING OG VIDEN
Empirien viser, at det vækker fagligt 
engagement og ejerskab hos lærerne, 
når de selv har udviklet en pædago-
gisk praksis, som skal deles i et fagligt 
fællesskab uden for klasselokalet. Det 
er nyt, at ledere og lærere samarbejder 
om pædagogisk praksis i forhold til 
undervisningen, som lærerne har ud-
viklet. Lederne er i højere grad klædt 
på til at arbejde med styring af pæda-
gogisk praksis gennem pædagogiske 
koncepter, der er besluttet ovenfra og 
med den styringslogik, der knytter sig 

til det. Et citat fra projektet KUSK il-
lustrerer lærernes behov for indflydelse 
i forhold til videndeling med kollegaer 
omkring den entreprenørskabsunder-
visning, som de har udviklet gennem 
deres eksperimenterende arbejde:

Det skal være os, der snakker om det 
(eksperimentet, red.). Det skal ikke 
være en pædagogisk konsulent, og det 
skal ikke være vores leder, der fortæller. 
Vi havde nogle kollegaer, der spurgte 
“Altså har I tænkt på, hvordan vi skal 
gøre det, når vi skal forberede os?”. Og 
der var fedt at kunne sige, “Ja, det ved 
vi godt”. Altså, som underviser, hvor-
dan det skal være […] Det skal være 
underviserne, der ligesom er ambassa-
dører for det (lærerinterview, 2018)

I eksemplet fortæller læreren om den 
praksis, som er udviklet i samarbejde 
med en kollega, og som de gerne vil 
inspirere andre kollegaer med. Citatet 
afspejler en bekymring for, at konsu-
lenter og ledelse overtager historien 
om deres praksis. Det giver et indblik i 
en erhvervsskolelærers holdning til, at 
det er lærerne, som har forudsætninger 
for at tale om hændelser og skøn, ba-
seret på erfaringer og vurderinger.

Ovenstående eksempler viser, at 
lærerne er bange for at miste den 
indflydelse og autonomi, der er betyd-
ningsfuld for udvikling af faglig døm-
mekraft. I et andet citat fra projektet 
KUSK fortælleren en lærer, hvad det 
eksperimenterende arbejde betyder, og 
fortællingen forstærkes af, at læreren 
på samme tid sætter det eksperimente-
rende arbejde i sammenhæng med sko-
lens almindelig måde at udvikle pæda-
gogisk praksis på, hvor der er tydelige 
elementer af topstyring, som allerede 
har givet sig udslag i kulturen omkring 
lærerarbejdet. Læreren fortæller:
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Jamen jeg synes det [at arbejde med 
undervisningseksperimenter] giver dét 
at have mod til at prøve noget af og 
tage ansvar som underviser. Som jeg 
sagde før, jeg vil gerne derhen, hvor 
underviserne siger, “Det her det gør vi 
bare”, selvom det ikke er i vores red-
skabskatalog – at man tager det på 
sig, og gør det, og ikke tænker, der skal 
først komme grønt lys andetstedsfra”. 
(Interview med lærere 2018).

Citatet viser, at 
der er erfarings-
relaterede forhold 
som mod og 
ansvar i det eks-
perimenterende 
arbejde, der frem-
mer udøvelse af 
dømmekraft. Det 
viser også, at der 
er forhold, som 
modarbejder ud-
vikling af døm-
mekraft. Det er 
kravet om, at ledelsen skal godkende 
nye tiltag og acceptere at gå uden om 
det redskabskatalog, som tilbyder stan-
dardløsninger til forskellige situationer.

Samlet viser analysen, at ekspe-
rimenterende arbejde er en situeret 
praksis, hvor erfaringer, forestillinger 
om en ny praksis og udforskning 
gennem aktioner former en profes-
sionalisering indefra og understøtter 
udviklingen af dømmekraft. Det står 
i kontrast til en strategiske styret kon-
ceptpædagogik.

Oplevelsen af frihed og mod til fag-
lig indflydelse sker gennem skabelse 
af praksis, der har håndværksmæssig 
karakter. Analysen viser lærere, der 
motiveres af at skabe gennem en åben 
tilgang, hvor deres fantasi og kreativi-
tet kan sættes i spil og som er stolte af 

den pædagogiske praksis, som de har 
udviklet ikke bare til sig selv og deres 
egen undervisning, men også, som 
det fremgår i et af eksemplerne, som 
bidrag til et pædagogiske og didaktiske 
grundlag, hvor eksperimenterne træder 
frem som praksisser udviklet nedefra 
og indefra i modsætning til oppefra og 
udefra. I det eksperimenterende ar-
bejde tildeles læreren en rolle som ska-
ber af praksis; og det håndværksmæs-
sige i det eksperimenterende arbejde 

former lærerenes 
professionalitet. 
I sammenhæng 
med professiona-
lisering oppefra 
gennem styring 
af pædagogisk 
praksis gennem 
konceptpæda-
gogik, viser min 
analyse, at eks-
perimenterende 
lærerpraksis er en 
betydningsfuld 

professionel handling, som skal vær-
nes om. Det er problematisk, hvis lære-
rens indflydelse gennem udvikling og 
skabelse af pædagogisk praksis er truet 
som følge af effektivisering gennem 
pædagogisk styring, der skal kunne 
måles snarere end mærkes!

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Som afrunding på min artikel er det 
relevant at stille spørgsmålet, om den 
eksperimenterende lærerpraksis kan 
ses som et alternativ til top-down-im-
plementering af færdige pædagogiske 
koncepter?

Den eksperimenterende lærerprak-
sis kan ses som en dømmekraftsud-
øvelse formet af erhvervsskolelærernes 
forestillinger om en ny og forbedret 
praksis og udviklet med udgangspunkt 

Dømmekraften 
 næres af, at er-
hvervsskolelærerne 

i praksis interagerer med 
problemer, undersøgelser 
og udforskning
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i deres viden, erfaringer, indsigter. 
Dømmekraften betyder her, at lærerne 
i kontekstnære situationer kan kom-
binere abstrakt viden med erfarings-
baserede, kropslige og intuitive kom-
petencer i håndteringen af komplekse 
opgaver med konkrete mennesker, pro-
blemer og situationer. Det tager tid at 
eksperimentere. Det er et pædagogisk 
håndværk og en del af en professiona-
liseringsbestræbelse indefra. Eksperi-
menterende lærerpraksis kan på den 
ene side ses som et alternativ, fordi det 
både udvikler og implicerer brug af 
dømmekraft. På den anden side er det 
også betydningsfuldt at se det som et 
supplement til pædagogiske koncepter, 
der er besluttet ovenfra med det for-
mål at styre den pædagogiske praksis. 
Tænkningen, fornuften og fantasien 
bliver ikke aktiveret, hvis læreren sæt-
tes uden for indflydelse og ikke har 
ansvar eller medansvar for udviklin-
gen af undervisningen Dømmekraften 
næres af, at erhvervsskolelærerne i 
praksis interagerer med problemer, 
undersøgelser og udforskning. Denne 
interaktion er føde til, at lærernes pæ-
dagogiske indsigter skaber nye pæda-
gogiske udsigter.
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Martin Petersen

EN EKSTRA DIMENSION 
TIL DØMMEKRAFTEN
Er al dømmekraft lige god? Hvis man kigger overfladisk på debatten, kan man næsten få det 

indtryk at dømmekraft er god, bare man holder sig langt væk fra evidensbasering og mål-

styring. Det er der selvfølgelig ingen der alvorligt mener. Men evidensbasering og målstyring 

kan måske være med til at positionere et subjekt for dømmekraft.

 Med udgangspunkt i en analyse af en pædagogisk situation formuleres en hypotese om, at 

definitioner af pædagogisk arbejde kan opstilles på en meget systematisk måde i et landkort, 

der bl.a. viser 5 forskellige måder, subjektet for udøvelse af dømmekraft kan positioneres.

graden af dømmekraft. Dette kriterium 
vil her i artiklen blive benævnt den 
horisontale eller den vandrette dimen-
sion i dømmekraften1.

Efter en redegørelse for det neo-
piagetianske perspektiv bliver det sam-
men med virksomhedsteori brugt til at 
belyse den tankevækkende situation 
Lektion i empati. Der vil være fokus på 
fire ting: For det første den opgave, de 
voksne forsøgte at løse i situationen. 
For det andet forskellige måder den 
opgave måske faktisk var defineret 
på – eller muligvis kunne have været 
defineret på. For det tredje hvordan 
man kan placere disse måder at defi-
nere opgaver på i en højdedimension. 
For det fjerde hvordan placeringen i 
denne højdedimension har indflydelse 
for hvordan et subjekt for dømmekraft 
bliver positioneret.

Det neo-piagetianske bruges til at 
udfolde højdedimensionen. Virksom-
hedsteorien bruges til vise, hvordan 
en opgave – i overensstemmelse med 
Jarzabkowski (2010) – kan siges at 
positionere det subjekt, der er det indi-
vid eller den gruppe, som udøver den 
konkrete virksomhed med opgaven. 

P edersen (2016) analyserer en 
tankevækkende situation i 
pædagogisk arbejde. Pedersen 

har taget situationen fra Ahrenkiel, 
Nielsen, Schmidt, Sommer, & Warring 
(2012). Den situation vil her i artiklen 
blive benævnt Lektion i empati, og vil 
være et omdrejningspunkt for en ana-
lyse. Pedersen analyserer situationen 
Lektion i Empati for at illustrere den 
pointe, at basis for at udøve god døm-
mekraft er at kunne tvivle og derved 
tage mange hensyn og perspektiver i 
betragtning. Her analyseres samme si-
tuation for – i enighed med Pedersens 
pointe – at tilføje en ekstra dimension 
til samme pointe.

Pedersen (2016) skriver at dømme-
kraft er at kunne fjerne skyklapperne, 
åbne for tvivlen og tage flere hensyn i 
betragtning, og at dømmekraften bli-
ver større, des flere hensyn man derved 
tager i betragtning. Her ligger der et 
kriterium for en skelnen imellem mere 
dømmekraft og mindre dømmekraft.

Det er i bund og grund et kvantita-
tivt kriterium, hvor den blotte mængde 
af hensyn og perspektiver, der tages i 
betragtning, ses som proportional med 
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Dette subjekt kan anskues som lokus 
for udøvelsen af dømmekraft.

Analysen af den tankevækkende 
situation munder ud i et bud på et 
landkort over pædagogiske opgavede-
finitioner, som viser 5 måder, subjektet 
for dømmekraft kan positioneres på.

NEOPIAGETIANSKE TEORIER
Neo-piagetiansk er en betegnelse for de 
mange videreudviklinger af Piagets 
udviklingspsykologi, der findes. En 
google-søgning i starten af 2019 på 
“neo-piagetian” gav 117 000 resulta-
ter. En tilsvarende søgning på “neo-
piagetiansk” med 
den indskrænkning, 
at det skulle være 
på dansk, gav 2 
resultater. Det neo-
piagetianske har 
meget lidt reception 
i Danmark2. Derfor 
vil det neo-piage-
tianske perspektiv 
blive foldet ud her.

Teorierne og forskningen omfat-
ter både udvikling som barn og som 
voksen – ofte med en særlig vægt på 
voksnes udvikling. I en oversigtsarti-
kel (Kjellström & Stålne 2017) beteg-
nes det neo-piagetianske derfor som 
voksenudviklingspsykologi slet og ret. 
Kjellström & Stålne (2017) skriver, at 
voksenudviklingspsykologien er et 
modnet paradigme, så den med Kuh n 
ville fortjene betegnelsen normalviden-
skab, hvor man er enige om kernean-
tagelserne og nu alene broderer på 
detaljerne.

Den vigtigste af de detaljer, der 
broderes på, er forskellen på to grup-
per af neo-piagetianske teorier: De ene 
gruppe som beskriver, hvordan man 
meningsfuldt kan klassificere en be-
stemt person og/eller et bestemt socialt 

miljø til globalt at have et bestemt 
trin af modenhed. De vil her blive 
kaldt globalister. Den anden gruppe er 
de teorier, der som Mascolo & Fischer 
(2010) afviser, at personer og/eller mil-
jøer kan klassificeres på den måde. De 
vil her blive kaldt kontekstualister.

Kontektualisterne hæfter sig ved det 
alment observerede fænomen, at det 
samme menneske kan udvise meget 
forskellig modenhed inden for forskel-
lige domæner, i forskellige kontekster 
og på forskellige tidspunkter. Blandt 
neo-piagetianere kaldes fænomenet 
décalage3, og såvel globalister som 

kontekstualister 
anerkender, at det 
findes. Forskellen er 
hvordan, de forhol-
der sig til décalage: 
Er der – som bl.a. 
Kegan (1994) mener 
– uanset décalage 
særlige ligevægte, 
hvor modenheder i 
domæner som det 

kognitive, det sociale og det intrapsy-
kiske går op i nogle højere enheder og 
derved danner basis for hele identiteter 
og/eller lokale kulturer og/eller epoker 
som klansamfund – traditionelle sam-
fund – modernitet og postmodernitet; 
eller er der ikke? Det ligger uden for 
rammerne af artiklen at gengive de 
mange argumenter for hvorfor déca-
lage modbeviser eller ikke modbeviser, 
at den slags overordnede ligevægte 
eksisterer.4

Uanset hvordan neo-piagetianere 
forholder sig til hvad décalage betyder 
i forhold til eksistensen af overordnede 
ligevægte, har de alle disse tre ting til 
fælles (Mascolo 2015):

1. Analyseenheden er skemaet eller 
den psykologiske struktur.

Det neo- 
piagetianske 
har meget lidt 

 reception i Danmark
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2. Psykologiske strukturerer transfor-
meres kvalitativt over tid.

3. Højere ordens strukturer udvikler 
sig igennem differentiering og ko-
ordinering af strukturer af lavere 
orden.

Commons, Trudeau, Stein, Richards & 
Krause (1998) er de neo-piagetianere, 
der bliver gået videre med her. De 
positionerer sig sådan, at de ikke be-
høver at tage stilling til globalisme vs. 
kontekstualisme ved alene at fokusere 
på de psykologiske strukturer omkring 
opgaver. Her har de – i lighed med de 
fleste neo-piagetianere – to dimensio-
ner: En vandret dimension for øget 
kompleksitet på samme højde og en 
lodret for hierarkisk kompleksitet. 
Disse to dimensioner vil blive foldet 
ud med udgangspunkt i en analyse af 
episoden Lektion i empati.

LEKTION I EMPATI
Som et led i en aktivitet, der var 
beskrevet af en manual fra det evi-
densbaserede Trin for Trin materiale, 
havde en medhjælper og en pædagog 
præsenteret børnene i rundkredsen for 
humørkort, der bestod af en række bil-
leder af børn, som udtrykte forskellige 
følelser. Ét af billederne viste en pige, 
der så ked ud af det, og – i overens-
stemmelse med manualen – blev der 
spurgt: – Hvornår bliver I kede af det? 
– Når min far råber mig ind i ansigtet5, 
havde en dreng svaret. For at mestre 
de svære følelser, den erindring gav 
anledning til, havde drengen straks 
efter grebet et stykke legetøj. Ifølge 
manualen måtte børnene ikke lege 
med legetøj, så medhjælperen havde 
grebet ind, ved at prøve at få barnet 
til at lægge legetøjet fra sig. Det blev 
til en voldsom konflikt, som anfægtede 
begge de voksne meget. Anfægtelserne 

mundede ud i overvejelser om at sørge 
for, der ikke var legetøj inden for ræk-
kevidde næste gang, de skulle lave Trin 
for Trin.

VIRKSOMHEDSTEORETISKE 
NIVEAUER OG COMMONS 
ET AL.S HØJDER
I de følgende afsnit og underafsnit vil 
virksomhedsteoriens grundprincipper 
blive anvendt på

Lektion i empati. Fremstillingen vil 
blive brugt til at illustrere, hvordan 
Commons et al.s (1998) begreb om 
hierarkisk kompleksitet kan anvendes. 
Blandt neo-piagetianerne er Commons 
et al. valgt, fordi deres analyseenhed 
er opgaven. Det er således den hie-
rarkiske kompleksitet ved opgaver, 
ikke ved individer eller grupper, der er 
genstand for deres analyse. Det vil sige 
samme analyseobjekt som virksom-
hedsteorien, der har virksomhed som 
genstand for analysen.

Det som Commons et al. mener 
med det engelske ord level har en 
central placering i analysen. Det 
samme gælder for det, virksomheds-
teoretikerne mener, når de på engelsk 
bruger ordet level. Commons et al. og 
virksomhedsteoretikerne har således to 
forskellige begreber, som betegnes med 
det samme ord. I analysen bliver der 
jongleret med begge begreber. Der er 
brug for skiftevis at referere til begge 
begreber i samme sætning. Det giver et 
behov for to forskellige ord. Problemet 
bliver her løst ved at oversætte til højde 
i det ene tilfælde – og til niveau i det 
andet:

Højde bruges – og er allerede brugt – 
til at oversætte Commons et al.s brug 
af ordet level.

Niveau bruges til at oversætte virk-
somhedsteoriens brug af ordet level.
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VIRKSOMHEDSTEORIENS 
5 GRUNDPRINCIPPER
Før teorien sættes i forbindelse med 
Lektion i empati er der indledningsvist 
en kort gennemgang af virksomheds-
teori: Ifølge Kaptelinin (1996)6 har 
virksomhedsteori 5 grundprincipper7:

1. Bevidsthed og virksomhed er ét.
2. Objektorientering.
3. Virksomhedens hierarkiske struk-

tur – som skitseret i nedenstående 
punkter a-c:
a. Motiv. Hvis motivet frustreres, er 

det en krise.
b. Virksomhed som er handlin-

gerne, der håndterer objekterne.
c. Operationer. Er automatiseret 

virksomhed, som med lidt ind-
sats kan gøres til objekter igen, 
hvis de en sjælden gang ikke 
tilpasser sig virksomheden gnid-
ningsløst.

4. Internalisering/eksternalisering. 
Virksomhed tilegnes ved at det, der 
før var intersubjektivt bliver intra-
subjektivt og det, der var intrasub-
jektivt eksternaliseres.

5. Mediation – værktøjer – begreber 
teorier – som er redskaber, der bru-
ges.

Til virksomhedens 3 niveauer i hierar-
kiet – operationer, virksomhed og mo-
tiv – tilføjes i overensstemmelse med 
Engeström (1988) et fjerde niveau, 
som er bag om ryggen, der betegner de 
processer, motiverne kommer fra, men 
som er ude af bevidstheden i virksom-
heden.

Mediationen var bl.a. følelseskort, 
der kunne vises frem til børnene, og 
en manual som foreskrev handlinger 
og regler. Trin for Trin-materialet rum-
mede tillige begreber, rationaler og 
læringsmål, som i denne lektion var at 

kunne identificere de 6 basale følelser 
(Gregersen 2002).

I de følgende underafsnit vil hy-
potetiske scenarier med opgave/virk-
somhed defineret i successivt større 
højde blive udfoldet med henblik på 
at vise, hvordan virksomhedsteori og 
hierarkisk kompleksitet tilsammen kan 
strukturere et landkort, som viser hvor-
dan subjekter, der udøver dømmekraft, 
kan siges at blive positioneret i forskel-
lige højder alt efter, hvordan opgaven 
defineres.

MANUALEN VAR EN 
OPGAVE I SIG SELV
Motiverne i den konkrete afvikling af 
lektionen kunne være flere: Et motiv 
kunne være at afvikle handlingerne i 
manualen. Det er foreneligt med det 
fund hos Buus & Rasmussen (2015), at 
arbejde med evidensbaserede metoder 
godt kan blive mål i sig selv. Det er 
også i overensstemmelse med Pedersen 
(2016), der skriver at det, der tilsynela-
dende var motivet8 for de voksne i Lek-
tion i empati, var at følge reglerne.

Det passer med, at genstandene for 
virksomheden var adfærd i forhold 
til fysiske objekter som humørkort og 
legetøj, der var genstande/objekter 
for virksomhed. Det passer også med, 
at det var drengens adfærd, der blev 
handlet på.

Hvis frustrationer giver anledning 
til krise – jf. pkt. 3a i virksomhedsteo-
riens 5 grundprincipper – er det tegn 
på at det, der frustreres ligger på mo-
tivniveau i virksomheden. Barnets leg 
med legetøj frustrerede afviklingen af 
manualens instruktioner og gav an-
ledning til krise.

Punkt 1 i virksomhedsteoriens 5 
grundprincipper siger, at bevidsthed og 
virksomhed er ét. Derved bliver fysiske 
objekter og fysisk adfærd samt egne 
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handlinger i forhold til objekterne fo-
kus for bevidst opmærksomhed. Derfor 
bemærkedes drengens adfærd, og det 
var den, der bevidst blev forsøgt regu-
leret igennem virksomheden. Opera-
tioner, så som artikulering af de ord, 
der ledsagede indgrebet imod drengens 
leg, forblev således automatiseret virk-
somhed, som ikke var genstand for 
bevidst regulering og opmærksomhed, 
men som her – jf. pkt. 3c i grundprin-
cipperne – gnidningsløst og uden be-
vidsthed tilpassede sig handlingen.

De voksne var ramte i situationen: 
Ud fra pkt. 4 i de 5 principper vil det 
passe med, at det intrasubjektive, 
som ikke var eksternaliseret, var den 
korrekte afvikling af manualen. Det 
var det subjekt for dømmekraft, som 
opgave-definitionen kunne siges at 
positionere.

I forhold til Commons et al.s (1998) 
16 højder for hierarkisk kompleksitet 
svarer dette til opgaveudøvelse på høj-
den 99 i den hierarkiske kompleksitet 
(Commons et al. 1998). Det er den hie-
rarkiske kompleksitet i selve udførelsen 
af opgaven, der danner udgangspunkt 
for bestemmelsen af højden. Dvs. det, 
der i virksomhedsteorien svarer til virk-
somhedsniveauet.

Landkort over pædagogiske opgave-
definitioner (se skema) har 5 kolonner 
med hver sin overskrift. Den første 
kolonne har overskriften Disciplinering. 
I den kolonne er ovenstående sam-
menfattet:

I kolonnen ses 3 virksomhedsteo-
retiske niveauer – operationer, virk-
somhed og motiv – som er vedhæftet 
stikord i overensstemmelse med det 
foregående.

Det fjerde niveau bag om ryggen er 
endnu ikke blevet uddybet. Det vil ske 
her: Hvis bevidstheden, jf. virksom-
hedsteorien omfatter virksomhed og 

motiv, er der ikke bevidsthed om hvor 
motiverne kommer fra. Det, der er mo-
tiverne bag motiverne, ligger med en 
kendt metafor10 bag om ryggen på det 
subjekt, opgaven positionerer. Dette 
niveau er tilføjet under overskriften 
Bag om ryggen. Bag om ryggen ligger 
alle de processer, som – hvis de var 
opgaver – ville være i en større højde 
end de motiver, subjektet er positione-
ret til at have i forhold til den aktuelt 
definerede opgave. Det niveau, som 
ligger lige bag ved ryggen – dvs. ét ni-
veau højere end motivniveauet – må i 
overensstemmelse med princippet om 
næste udviklingszone antages at være 
det, som er nemmest at gøre bevidst. 
Med denne her definition af opgaven, 
er social tilpasning det, der ligger tæt-
test bag om ryggen.

Større vandret kompleksitet i virk-
somheden i denne højde kunne være 
at øge antallet af børn, som ud fra 
opgavedefinitionen skulle adfærdsre-
guleres i situationen.

En forøgelse af dømmekraften på 
samme højde ville være at øge den 
vandrette kompleksitet af motiver: Det 
kunne her være at lave flere instruk-
tioner og regler i manualen: Fx en 
tilladelse til at børnene godt må lege, 
hvis de gør det lige efter, de har identi-
ficeret en følelse. Det vil kunne udvikle 
sig til en regeljungle.

Celler med virksomhed er marke-
ret med fed indramning, fordi virk-
somhed/udøvelse er det definerende 
kriterium for opgavehøjden ifølge 
Commons et al. Derved kan der gra-
fisk nemmere krydsrefereres fra opga-
vedefinitionen i kolonnen til højden i 
rækken.
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 SKEMA: LANDKORT OVER PÆDAGOGISKE OPGAVEDEFINITIONER11

Discipli ne
ring
Manualen var 
opgave i sig 
selv?

Opdragelse
Opgaven var 
tilpasning?

Skole
Opgaven 
kunne være 
læringsmål

Vejledning
Opgaven er 
kompetence

Oplysning
Opgaven er 
ideologi. 

Højde 0-8 Operationer
Bl.a. artikulere 
ord.

Højde 9
Konkret 

Virksomhed
Regulere fysisk 
adfærd.

Operationer
Regulere fysisk 
adfærd.

Højde 10
Abstrakt 

Motiv
Adfærdsregler

Virksomhed
Adfærdsregler

Operationer
Adfærdsregler

Højde 11
Formalt 

Bag om 
 ryggen
Social 
 tilpasning
Andres tanker

Motiv
Social 
 tilpasning
Andres tanker

Virksomhed
Social 
 tilpasning
Andres tanker

Operationer
Social 
 tilpasning
Andres tanker

Højde 12
Systemisk

Bag om 
 ryggen
Doxa – 
 Pensum
læringsmål

Motiv
Doxa – 
 Pensum 
 læringsmål

Virksomhed
Doxa – 
 Pensum 
 læringsmål

Operationer
Doxa – 
 Pensum 
 læringsmål

Højde 13
Metasy 
stemisk

Bag om 
 ryggen
Kompetence
Praktisk sans

Motiv
Kompetence
Praktisk sans

Virksomhed
Kompetencer
Praktisk sans

Højde 14
Paradig
matisk

Bag om 
 ryggen
Ideologi.
Stor fortælling

Motiv
Ideologi
Stor fortælling

Højde 15
Tværpara
digmatisk

Bag om 
 ryggen
Emergerende 
felter 

HVIS OPGAVEN VAR TILPASNING
Opgaven og virksomheden kunne også 
defineres en tand højere: En højde, 
hvor manualen som helhed og succes-
fuld afvikling af den var genstanden 
for virksomhed i stedet for motivet. 
Motivet i denne højde ville så givetvis 
være bevidstheden om at være socialt 

anerkendt som loyale og pligtopfyl-
dende. Hvis det var motivniveau, ville 
det betyde, at en besked på, at lektio-
nen i Trin for Trin fremover skulle drop-
pes, ikke ville være en krise. Det ville 
heller ikke være en krise, hvis de af en 
autoritet fik at vide, at de ikke behø-
vede at afvikle reglerne i manualen 
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så stift. I denne højde ville opgaven 
således være social tilpasning. Hvis 
social tilpasning i konteksten krævede, 
at der afholdtes lektioner i Trin for Trin, 
så var det, hvad der skete. Og hvis 
loyalitet indebar 
at man holdt sig 
stift til reglerne, 
var det, hvad der 
blev tilstræbt. Her 
var stivheden ikke 
motiv. Det var 
loyaliteten og be-
vidstheden om at 
være socialt aner-
kendt. Det ville være et bevidst motiv.

Derved ville adfærdsreglerne, der i 
højde 9 var motivniveau, komme på 
det niveau, hvor de var genstande for 
virksomhed. Selve adfærden og de fy-
siske objekter ville komme ud af fokus. 
De sidstnævnte ting ville have tendens 
til at lægge sig på et operationelt ni-
veau, hvor de ikke er genstand for 
opmærksomhed men tilpasser sig gnid-
ningsløst. Det stemmer med Ahrenkiel 
et al.s (2012) fremstilling af den lette 
og ubesværede måde, Lektion i empati 
blev afviklet på, inden det gik galt. Det 
stemmer også med at en ny adfærdsre-
gel – den regel, at legetøj ikke fremover 
skulle placeres inden for rækkevidde – 
blev overvejet. Regler kunne åbenbart 
være genstand for virksomhed.

Bevidstheden om at være regnet 
for et godt, loyalt og pålideligt men-
neske, ville være på motivniveau. Smil 
fra børn plus ros fra kolleger, leder og 
forældre ville være gode tegn, men 
kun hvis disse blev anset for ægte. Mo-
tiverne ville således handle om hvad 
andres tanker var. Og hvis der var 
tegn på, at der var uønskede tanker, 
ville det være en krise.

Ifølge Ahrenkiel et al. (2012) var de 
voksne meget anfægtede af drengens 

reaktion og de gjorde sig tanker om 
hvordan han havde det. Deres anfæg-
telse kunne tænkes at være, at de ikke 
kunne lide hvad de så, når de spejlede 
sig i drengens øjne. Det ligger også 

i deres fremstil-
ling, at de voksne 
næppe ville afvikle 
lektionerne så stift, 
hvis de oplevede, 
at de havde lov 
til at lade være. 
Meget kunne så-
ledes tyde på at 
deres opgave var 

defineret på den abstrakte højde 10, 
og ikke – som det foregående afsnit lod 
ane – i den konkrete højde 9. Et subjekt 
positioneret i den abstrakte højde 10 vil 
kunne tage ansvar for at ændre regler. 
Reglerne vil ikke være et mål. De vil 
være et middel til social tilpasning. Og 
opgavedefinitionen vil positionere et 
subjekt med dømmekraft til at vurdere 
om reglerne fungerer efter hensigten, 
hvis ikke en autoritet havde fortalt at 
reglerne skulle afvikles stift.

Det ovenstående er sammenfat-
tet i kolonnen med titlen Opdragelse i 
landkortet over pædagogiske opgave 
definitioner.

Hvad vil kunne styre den sociale til-
pasning? Hvilke ting kan ligge bag om 
ryggen her? Et oplagt bud er det, som 
ligger i næste højde af kompleksitet: 
Regler for tanker, såsom, doxa, klas-
sifikation og tabuer.

En vandret forøgelse af motivniveau-
ets kompleksitet i denne højde ville 
være, at øge det antal mennesker, man 
spejler sig i og de opgaver, man loyalt 
vil udføre. Det vil derved øge antallet 
af hensyn, man tager i betragtning, og 
derved dømmekraften efter Pedersens 
(2016) definition, som går på mæng-
den af hensyn og perspektiver.

hvis der var tegn 
på, at der var 
uønskede tanker, 

ville det være en krise
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OPGAVEN KUNNE VÆRE 
LÆRINGSMÅL
Den abstrakte højde 10 i hierarkisk 
kompleksitet indebærer, at motivni-
veauet er andres tanker. Hvis defini-
tionen af højden på opgaven i Lektion 
i empati hypotetisk blev løftet til den 
formale højde 11, ville tanker – egne 
og andres – blive gjort til genstand for 
virksomhed. Dvs. at tanker ville blive 
eksternaliseret som objekter og gjort til 
genstand for bearbejdning og derved 
dømmekraft. Det er det, man gør, når 
talen er på læringsudbytte: En mundt-
lig eksamen kræver perspektivtagning 
fra eksaminator. En eksaminator kig-
ger på eksaminanders forståelse af et 
emne og gør denne forståelse – dvs. 
tanker – til objekt for vurdering i for-
hold til nogle standarder.

Trin for trin har standarder for hvor-
dan børnene bør komme til at tænke: 
Én af standarderne er, at børnene skal 
lære at identificere de 6 basale følelser. 
Det er ikke den fysiske handling – at 
sige det rigtige ord ved synet af det rig-
tige humørkort. Den slags kan jo gøres 
uden forståelse som betinget refleks: 
Ikke bare til lektionen – men også 
uden for lektionens kontekst – er det 
meningen at forståelsen skal være der. 
Det er det, man mener med læringsud-
bytte i læringsmålstænkningen.

Buus & Rasmussen (2015) fandt, 
at der var mange institutioner, hvor 
evidensbaserede metoder blev brugt 
selektivt, og der i disse ikke skete en 
sammensmeltning imellem metoder 
og mål. Det må give den formodning, 
at der her var tale om institutioner, 
hvor opgaven var defineret i mindst 
denne højde.

Som underviser oplever jeg ikke 
sjældent studerende, som ikke indser, at 
det er deres forståelse, der er genstand 
for vurdering. Deres opgavedefinition 

bliver derved fremvisning af god vilje 
ved at tale det, som Hjort (2013) i sin 
undersøgelse af eksamensprodukter 
på pædagoguddannelsen, kalder det 
godes diskurs – dvs. ikke-nødvendigvis-
forståede hurra-ord afleveret med 
begejstring. Det ser ikke deres egen læ-
ringsopgave i formale højde, men i den 
abstrakte, og får derved ikke gjort deres 
tanker til genstand for virksomhed. 
Forståelsen udvikler sig således bag 
om ryggen, som skjult pædagogik eller 
skjult læreplan. Læringen i forhold til 
læringsmål har ikke været synlig.

Andre studerende ser opgaven i den 
formale højde 11. De viser blik for læ-
ringsmål og efterspørger pensum. Her 
er motivniveauet at tænke rigtigt. Bag 
om ryggen kommer her til at ligge de 
kompetencer og den praktiske sans, 
som kunne kaldes en skolehabitus. 
Denne opgavedefinition er skitseret 
i kolonnen med overskriften Skole i 
landkort over pædagogiske opgaver.

Det subjekt for dømmekraft, der her 
positioneres kunne fx blive en degn 
eller en kommissær, som vogter over 
tankers rigtighed. I tider med fake 
news er den dømmekraft ikke helt til 
overs. En højere dømmekraft, som 
også kunne vurdere kriterierne for rig-
tigt/forkert, ville nok også være god.

En øget horisontal kompleksitet på 
motivniveauet i den formale højde 11 
ville være et øget antal læringsmål, 
sådan som man så det i kølvandet af 
folkeskolereformen.

OPGAVEN KUNNE VÆRE KOMPE
TENCE ELLER MÅSKE IDEOLOGISK
Motivet kunne have været læringste-
maet sociale kompetencer som beskrevet 
i den udgave af dagtilbudsloven, der 
var gældende dengang Lektion i empati 
udspillede sig. Her ville det, at gå efter 
at lære børnene identifikation af de 
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6 basale følelser, så være én blandt 
mange mulige måder at bidrage til at 
realisere det formål på. Derved ville 
læringsmålet have flyttet sig fra at 
være motiv for virksomheden til at 
være genstand for virksomheden. Virk-
somheden ville ligge i den systemiske 
højde 12. Læringsmålene ville kunne 
erstattes af andre læringsmål, der også 
ville kunne fremme sociale kompeten-
cer som overordnet mål. Her ville der 
være et klart blik for, at læringsmålene 
kunne være anderledes- og muligheder 
for at være selektiv i forhold til dem. I 
landkortet er opgaven her døbt til at 
være vejledning, fordi det ofte er den 
rolle, motivet om at gøre mennesker 
kompetente positionerer mennesker i – 
som fx i Deweysk projektpædagogik

Hvis opgaven var defineret i den me-
tasystemiske højde 13, ville der kunne 
sættes spørgsmålstegn ved overhovedet 
at have kompetencemål. Så kunne så-
dan noget som fx principper om sikring 
af børnenes deltagelsesmuligheder og 
deres oplevelse af, at blive set, være 
det, der trumfede kompetencemål, hvor 
kompetencemål, så måtte gå fra at 
være en præmis og et motiv til at være 
noget, man da (måske) tog hensyn til, 
men som ikke var ultimativt styrende 
for dagligdagen. Den nye dagtilbudslov 
kan godt læses som den måde at defi-
nere opgaven på.

I denne højde vil flere slags syste-
mer kunne tages i betragtning og ve-
jes i forhold til hinanden: Hvad med 
arbejdsmiljøet? Hvad med børnenes 
trivsel? Hvad med støtte til forældre? 
Hvad med faglig udvikling? Den slags 
spørgsmål – sammen med tværprofes-
sionalitet – øger den vandrette kom-
pleksitet på virksomhedsniveauet her.

Gilliam (2016) beskrev hvordan 
nogle folkeskolelærere tog ansvar for, 
at lade hensynet til klassen som et fæl-

lesskab uden for megen konkurrence 
være en præmis, der gentagne gange 
trumfede hensynet til læreplaner og 
læringsmål uden dog at eliminere de 
hensyn. Den slags kunne tyde på at de 
definerede opgaven i den metasystemi-
ske højde.

Når man på den måde myndigt 
tager stilling, ville en neo-piagetiansk 
globalist som Kegan (1994), sige, at et 
nyt globalt trin var nået. Et trin. der 
svarer til det, Kant ville kalde oplys-
ning som frigørelse fra selvforskyldt 
umyndighed, og som svarer til det, 
Hannah Arendt ifølge Pahuus (2003). 
ville kalde for dømmekraft.

LANDKORTET OG 
DØMMEKRAFTEN
Opgaven i Lektion i empati ville kunne 
defineres som enten disciplinering, 
opdragelse, uddannelse, vejledning el-
ler oplysning. Den sidste definition vil 
kunne ses som dømmekraft classic, hvor 
opgaven myndigt defineres i forhold til 
epokale problemer.

En skønhed ved landkortet er at 
praktisk sans = phronesis = døm-
mekraft er det, der udøves som virk-
somhed når opgaven er oplysning. 
Samme praktiske sans, der ifølge Bour-
dieu virker bag om ryggen, men som 
samme Bourdieu – i oplysningens tje-
neste – gjorde til genstand for refleksion 
og derved virksomhed. Meget kunne se 
ud til at gå op i en højere enhed her.

Dømmekraft ses oftest som et svar 
på en krise. Krisen er, når magtesløshe-
den truer og kompleksiteten bliver svær 
at regulere. Landkortet giver blik for 
både vandrette og lodrette løsninger: 
Dømmekraften kan ofte udvides vand-
ret ved hjælp af medierende artefakter 
som tjeklister, computere og manualer. 
Andre gange burde det måske i stedet 
være kompleksiteten i højden, der blev 
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øget, så opgaven blev defineret en tand 
eller to højere. Det sker, at der bliver ta-
get ansvar for dette ved at stille spørgs-
mål som Hvad har vi egentlig gang i her? 
Hvad er det vores opgave er?12

Hvis man gerne vil tage sådan et 
ansvar, vil umyndiggørende forbud 
imod at stille den slags spørgsmål ikke 
være til hjælp.

Men det vil en skelnen mellem for-
skellige højder af dømmekraft måske 
kunne være.
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NOTER
1 I Pedersens (2016) sprogbrug er der en højde-

dimension i den måde han bruger forholdet 
imellem det, der er på spil for en deltager og 
det, der er i spil. I deltagerens perspektiv ligger 
det, der er på spil højere end det, der er i spil: 
Det som aktøren har på spil, vil tendentielt være 
præmisserne for deltagerens dømmekraft. Det er 
et hierarki med to højder – faktisk en dikotomi. I 
artiklen vil det blive differentieret ud i 5 højder ud 
fra en ramme, som principielt kan differentieres 
ud i 16.

2 Kohlberg og Mezirow er dog kendte.
3 Udtrykket stammer fra Piaget og kan oversættes 

til afvigelse eller forskydning.
4 Man vil kunne danne sig et indtryk af 

argumenterne ved fx at læse Mascolo & Fischer 
(2010) vs. Kegan (1994).

5 Citaterne Hvornår bliver I kede af det? – Når min 
far råber mig ind i ansigtet er taget ordret fra 
Ahrenkiel et al. (2012).

6 Hvor andet ikke er anført bygger dette afsnit og 
underafsnit på Kaptelinin (1996).

7 Virksomhedsteori er forankret i den 
kulturhistoriske skole. Ifølge Lourenco (2012) 
har forskellene på Piaget og den kulturhistoriske 
skoles fader, Vygotsky, været stærk overvurderet: 
Grundlæggende har de set verden ens, 
og forskellene har mere været stilistiske og 
terminologiske. Den eneste væsentlige forskel 
har været synet på individets uafhængighed af 
omgivelserne eller manglen på samme (Lourenco 
2012). Denne forskel er irrelevant her, eftersom 
fokus er på opgaver/virksomhed.

8 Pedersen bruger ikke ordet motiv, men udtrykket 
på spil, som godt læses som det samme som 
motiv.

9 At højden netop er 9 bygger på læsning af 
Commons et al. (1998) på baggrund af kendskab 
til andre neo-piagetianske teorier – og Piaget – 
som de skriver i forlængelse af og positionerer sig 
i forhold til. At redegøre for overvejelserne bag 
bestemmelsen af højderne i forhold til teorierne 
ligger uden for rammerne af denne fremstilling. 
Til gengæld ligger det inden for artiklens rammer 
at bestemme højderne og niveauerne i deres 
indbyrdes relationer.

10 Og i overensstemmelse med Engeström (1988).
11 Denne måde at fremstille forholdet imellem 

subjekter og objekter på står i stor gæld til 
Kegans (1994) som har samme grundidé i sin 
mere globale skildring af forholdet imellem 
subjekter og objekter. Her betyder et skift til 
en højere orden også at det, der tidligere var 
subjekt, eksternaliseres og bliver objekt. 

12 Og når Pedersen spørger hvad der er på spil.

Martin Petersen er lektor på UCSyd, Pæda-

goguddannelsen i Esbjerg
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Ove Olsen Sæle

“Å SPILLE 
HVERANDRE GODE” I 
KROPPSØVINGSFAGET
– ET KROPPSESTETISK DANNINGSPROSJEKT?
Med utgangspunkt i (idretts-)spillet, drøftes de danningskvaliteter det norske kroppsøvings-

faget potensielt kan ha for elevenes kroppsestetiske danningsvirksomhet. Det er gjennomført 

en tekstanalyse av pågående forskningslitteratur og offentlige styringsdokumenter. Jeg stil-

ler meg kritisk til kroppsøvingsfagets individualiserende vurderingspraksiser i norsk skole, og 

ønsker å fokusere på spillets kroppsestetiske og sosialetiske danningskvaliteter, et bredt og 

prosessuelt danningsperspektiv som jeg mener kroppsøvingsfaget er bærer av. Dette tema 

plasseres inn i en større pågående fagteoretisk og dannelsesteoretisk diskurs. Tematikken 

støtter seg teoretisk på Joh n Huizingas play-begrep og Hans-Georg Gadamers fenomenologi-

ske spill-teori der transcendens utgjør et nøkkelord.

om kroppslig å “gå opp i” aktiviteten 
sammen med andre, enten det er knyt-
tet til mosjon, organisert idrett eller 
kroppsøvingsfaget i skolen. Det å være 
i bevegelse sammen med andre, be-
tegnes gjerne som aktivitetens force og 
et uttrykk for aktivitetens egenverdi. 
I denne artikkelen oppfattes spill til å 
gjelde kroppsøvingsfagets ulike akti-
vitetsformer; lek, idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet, hvis fellesnevner er at 
det utspiller seg en estetisk, kroppslig 
samhandlingsvirksomhet. Det er en 
spill-tilnærming som vi skal se korre-
sponderer med Huizingas play-forstå-
else (1955) og Gadamers spillforståelse 
(2012), og som står i kontrast til en 
instrumentell og prestasjonsorientert 
undervisningspraksis som flere mener 
kroppsøvingsfaget formidler i dagens 
skole. Men først: hvordan plasserer 
denne tematikken seg inn i fagets mer 
overgripende fagdiskurs?

I artikkelen argumenteres det for 
at elever som faller utenfor del-
tagelse i kroppsøvingsundervis-

ningen [idrætsundervisningen, red.], i 
form av fysisk samhandling med an-
dre, det være seg lek, idrett, friluftsliv 
eller annen felles aktivitet, ikke bare 
går glipp av de danningskvaliteter 
som deltagelse i slike sosiale fysiske 
virksomhet gir, dvs. læring gjennom 
bevegelse, men mister også den dan-
nelsen som skjer og kommer til uttrykk 
i selve deltagelsesakten per se, dvs. 
læring i bevegelse, den dannelsen som 
eksplisitt er tilstede og foregår i spill-
deltagelsen. Kroppsøving er at av få 
fag i skolen hvor kropp og bevegelse 
står sentralt i forhold til elevenes læ-
rings- og danningsvirksomhet (Eriksen 
2012). Hva kjennetegner så kroppsøv-
ingsfaget som kroppsestetisk dannings-
virksomhet? Å delta i fysisk aktivitet 
som kulturell virksomhet, handler 
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KROPPSØVING SOM INSTRU
MENTELT IDRETTSFAG ELLER 
ALLSIDIG DANNINGSFAG?
Det er mangelfull forskning og kunns-
kap om hvordan undervisningen 
foregår eller hva elevene faktisk lærer 
og dannes til i kroppsøvingsfaget i 
Norge (Jonskås, 2010). Dette gjelder 
også faget internasjonalt (Stolz 2014). 
Det har også ført til faget har mang-
lende faglig og akademisk status i alle 
utdanningsinstitusjoner (ibid., s. 2) og 
på alle utdanningsnivåer (ibid., s. 93). 
Det finnes likevel en del studier som 
viser til at majoriteten av norske elever 
trives i krop-
psøvingsfaget. 
Samtidig er det 
en mindre an-
del, mest jenter, 
som mistrives 
og/eller faller 
utenfor under-
visningen i fa-
get, en tendens 
som tiltar jo 
høyere elevene 
kommer i ut-
danningsløpet 
(Seelen 2012; 
Jenssen 2016)1. Manglende deltagelse 
og lav trivsel i faget skyldes flere fak-
torer, blant annet dominans av bal-
lidretter med mye kroppskontakt2, en 
vinnersentrert undervisning der noen 
elever får dominere (oftest gutter), ut-
strakt bruk av målinger og testing av 
idrettsresultater, usikkerhet omkring 
instruksjon, for lite vekt på fair play og 
kameratskap og om usikre elever som 
ikke er i stand til å delta i meningsfor-
handlinger på grunn av lav sosial ka-
pital (Larson, H. & Redelius, K. 20083; 
Seelen 2012; Säfvenbom 2010; Säfven-
bom mfl. 2014). Säfvenbom (2010) og 
Säfvenbom mfl. (2014) viser til at 12 

prosent ikke likte kroppsøvingsfaget 
og så mange som 43 prosent (av et ut-
valg på 2010 elever i ungdomsskole og 
videregående skole) ikke var fornøyd 
med undervisningen. De som trives og 
var motivert drev gjerne med idrett på 
fritiden, og motsatt: de som ikke drev 
med idrett på fritiden, var negativt 
innstilt og mistrivdes i større grad.

Elever, og særlig jenter, bruker ulike 
skjulestrategier i kroppsøvingsunder-
visningen for å unngå deltagelse eller 
for å unngå lærerens og klassens op-
pmerksomhet (Hagen, Aune & Lyngs-
tad 2014). Intervjuer med 10 tidligere 

elever i grunn-
skole og vide-
regående, viser 
at de hadde 
brukt hele tolv 
ulike former for 
skjuleteknikker 
i kroppsøvings-
timene (ibid.), 
og mange var 
knyttet til spill-
situasjoner, 
som direkte 
motspill med 
kroppskontakt, 

ulike konkurransesituasjoner, spillsitu-
asjoner der enkeltelever fikk dominere 
og der sterke og svake sider hos elevene 
ble eksponert. Andre studier peker på 
at slike skjulestrategier ofte praktiseres 
av elever med lav faglig og sosial selv-
tillit, og strategiene virker dermed også 
selvforsterkende på deres negative op-
plevelser og forestillinger om faget (See-
len 2012). Slike studier er dybdestudier 
med få informanter, men synes likevel 
å underbygge tendenser som er blitt 
pekt på i større representative studier.

Forestillingen om at kroppsøvings-
lærerne praktiserer en idrettsdominert 
bevegelseskultur med et for ensidig 

Elever, og særlig 
 jenter, bruker ulike 
skjule strategier i 

kropps øvings under visningen 
for å unngå deltagelse eller 
for å unngå lærerens og 
 klassens  oppmerksomhet
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fokus på “ytre” tekniske prestasjoner 
og fysiske tester er ofte angitt som for-
klaring hos minoriteten av elever som 
erfarer mistrivsel og eksklusjon i faget 
(Vinje 2008; Jonskås 2009; Leirhaug 
2016). Dette er en praksis som utelater 
eller underkommuniserer faget som 
et danningsfag. Leirhaug fant blant 
annet ut i sin doktor-avhandling at 
lærerne praktiserte en vurdering av læ-
ring mer enn vurdering for læring.

Det er flere som har skrevet skjønn-
litterære tekster om en slik tradisjonell 
og prestasjonsorientert skolegym (Brat-
tenborg & Engebretsen 2013). Slike 
litterære tekster representerer selvsagt 
ingen adekvat vitenskap om de faktiske 
forhold, og er derfor heller ikke repre-
sentativ. Men de forteller likevel om en 
tradisjonell myte som har fått feste seg 
hos enkelte som minnes en autoritær 
gymlærere med idrettsbakgrunn som 
stod på sidelinjen med dommerfløyte 
og stoppeklokke og kommanderte ele-
vene til å prestere. Det er en tradisjonell 
skolegym som, særlig fra ungdomssko-
len av, systematisk har “definert” ele-
vene utfra ensidige prestasjonsmål og 
som har ført til at de enten har hatet 
eller elsket disse timene.

Dagens drøftelse om hvorvidt krop-
psøvingslærere praktiserer en teknisk, 
instrumentell tilnærming til læring 
og vurdering i faget, kan også leses i 
sammenheng med en større pågående 
dannelsesdiskurs innenfor norsk og 
internasjonal utdanningspolitikk. Det 
er flere i dag som stiller seg kritisk til at 
Norge har underordnet seg OECD-lan-
denes internasjonale utdanningspoli-
tikk med omfattende bruk av læringste-
ster som PISA og TIMMS, og som har 
bidratt til at norsk skole er blitt et må-
lingsregime (Trippestad 2014; Sjøberg 
2014). Det er ikke usannsynlig at en 
slik kvantifisering av læringsresultater 

har ført til en generell forskyvning mot 
“målundervisning”, noe som også kan 
ha smittet over på kroppsøvingsunder-
visningen (Ommundsen 2016). Det kan 
også tenkes at en slik instrumentell læ-
ringspraksis har bidratt til at dannings-
kvaliteter som kroppsøvingsfaget og de 
andre praktisk-estetiske fagene besitter, 
har kommet i bakgrunnen. At OECD 
har fokusert på slike tester, med ut-
gangspunkt i bare enkeltfag som norsk, 
matematikk, engelsk og naturfag, har 
sansynligvis også bidratt til at krop-
psøvingsfaget og dets danningskvali-
teter har fått mindre oppmerksomhet 
i utdanningen, og har vært med på å 
opprettholde fagets lave akademiske 
status (Kirk 2010; Stolz 2014).

Kroppsøvingsfagets praktisering som 
et “idrettsfag” skyldes blant annet fa-
gets historiske idrettsforankring. Friid-
rett, turn og ballspill fikk tidlig innpass 
i faget (Augestad 2003), og ballidretter 
som fotball, volleyball og kanonball 
har lenge dominert i faget (Møller 
2016). Ballspill har også fulgt faget 
tilbake til fagets begynnelse, da det tok 
opp i seg den moderne idretten som 
oppstod innenfor de britiske kostsko-
lene, og det fikk en forsterket posisjon i 
faget fra 1960-tallet av da Norge gjen-
nomlevde en idrettsrevolusjon (Møller 
2016). Fagets idrettsdominans speiles 
også idet det har tatt opp i seg idretts-
disipliner som treningslære, biomeka-
nikk, anatomi og fysiologi (Ommund-
sen 2008; Moen 2011; Stolz 2014).

At fagets innhold og arbeidsmetoder 
har en teknisk, idrettstradisjonell slag-
side, kan også ha sammenheng med 
at bare halvparten av de som under-
viser i faget er ufaglærte, og at mange 
av disse har ervervet sin fagkompe-
tanse på bakgrunn av tidligere idretts-
deltagelse (Lagerstrøm m.fl. 2014). Vi 
vet også at kroppsøvingslærerutdan-
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ningen i mindre grad endrer krop-
psøvingsstudenters idrettsorienterte 
tilnærming til kroppsøvingsfaget, da 
også fagundervisningen synes å priori-
tere innlæring av ulike idretter fremfor 
å ha fokus på kroppslig opplevelse, er-
faring og mestring (Moen 2011). Krop-
psøvingsfaget står i en plantradisjon 
som har vektet både et instrumentelt, 
reduksjonistisk bevegelses- og krop-
pskonsept, men også et mer helhetlig 
og integrert konsept (Augestad 2003; 
Utdanningsdirektoratet 2014).4

Det eksisterer med andre ord et gap 
mellom fagplanens ideologiske og 
formelle læreplan og den oppfattede 
og gjennomførte læreplan (Goodlad 
1979). Og det gjelder på områder som 
omfatter både fagets innhold, under-
visningsmetoder og vurderingsformer 
(Moen 2011). Dette bekreftes også in-
ternasjonalt (Kirk 2010; Mordal-Moen 
& Green 2014). Studenter synes med 
andre ord å reprodusere egen idretts-
bakgrunn, noe som reiser spørsmål 
om hvorvidt studentene blir selvsten-
dig dannet til kroppsøvingslæreryrket 
(Straume 2013)5.

BEGREPET PLAY OG 
SPILLSITUASJONER
I fagplanen er både idrett, lek og 
spill brukt som benevnelse på fagets 
virksomhet (Utdanningsdirektoratet 
2015a). Begrepet “play” blir ikke eks-
plisitt nevnt her, men internasjonalt 
opererer man gjerne med “play” som 
fellesnevner for disse, også utover selve 
kroppsøvingsfaget der physical activi-
ties vanligvis brukes. Den fremste for-
midler av begrepet er Johan Huizinga. 
I sin klassiker Homo ludens: a study 
of the play-element in culture (1955, 
s. 28) karakteriserer han play (spill) til 
å være en frivillig virksomhet bundet 
til felles aksepterte regler, og hvor det 

skjer en overskridelse av det ordinære 
liv. Ofte oversettes play med lek, men 
det er også knyttet til idrettskonkur-
ranser så lenge man ivaretar en “le-
kende holdning” i spillet og det ikke 
utvikler seg i en ensidig kynisk og vin-
nerorientert retning. Ifølge Stolz utgjør 
begrepene idrett, lek og spill (sports, 
play and games) en triade som innen-
for faget og utdanningskonteksten har 
skapt mye hodebry (Stoltz 2014, s. 99). 
Han mener at det derfor er nødvendig 
å avklare grenseopp gangen mellom 
disse for å bedre kunne forstå krop-
psøvingsfagets intensjon og innhold. 
Mitt hovedanliggende er at kroppsøv-
ingsfaget inneholder ulike bevegelses-
kulturer, og dermed også elementer fra 
alle disse, der fellesnevneren er en eller 
annen form for felles fysisk/kroppslig, 
kulturell virksomhet.

Å GÅ OPP I SPILLET – 
TRIVSEL OG SÅRBARHET
Det er mange som har påpekt at id-
rett, lek og spill synes å overskride 
hverdagens innhold og rytme (Du-
esund 1998; Slagstad 2008). For Hui-
zinga (1955) er denne overskridelsen 
ikke bare en grunnpremiss for idretts-
lig virksomhet, men også en forutset-
ning for menneskets kulturelle skaper-
virksomhet.

Fig. 1. Forholdet mellom klokskap og tuché på 
idrettsarenaen.
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Modellen over (figur 1.) (Sæle 2013, 
s. 202) skisserer hvordan man trer 
inn i idrettspillet, som uttrykk for en 
kollektiv, kroppsestetisk rituell virk-
somhet. Modellen er inspirert av Hans-
Georg Gadamers (2012) tenkning om 
spill som uttrykk for en overskridende 
estetisk-kulturell virksomhet. Begre-
pene fair play og klokskap i skissen 
over antyder at ethvert spill krever 
en form for moralsk og klok dømme-
kraft, et forhold jeg kommer tilbake 
til. Gadamer taler om spillets logikk 
og magi som en form for transcen-
dens eller overskridelse. Han skriver 
(ibid., s. 137): “Ethvert spill dreier seg 
om å bli spilt. Spillets tiltrekning og 
fascinasjon består nettopp i at spillet 
blir herre over den som spiller.” Han 
opphever her det tradisjonelle ontolo-
giske læringsforholdet mellom lærings-
subjektet og læringsobjektet. Når man 
går opp i spillet, blir spiller og spillet 
samspillende subjekter fordi man blir 
spilt med av spillet selv.

For å kunne gå opp i play fordrer 
det at man evner å gå ut av sitt “or-
dinære hverdagsliv”, at man trer over 
en terskel (lat. liminal) og inn i spillets 
virksomhet. Liminalsonen (markert 
med striplet linje i skissen over) er 
strukket utover banen for å indikere at 
også publikum blir revet med, en po-
sisjon som også kan gjelde kroppsøv-
ingslæreren som står på “sidelinjen” 
og leder undervisningen. Liminalitets-
begrepet er hentet fra Arnold van Gen-
nep (1999), en tenkning som Victor 
Turner (1996) videreutviklet til også å 
gjelde andre sosiokulturelle overgan-
ger enn det rent rituelt-religiøse.

Å bli spilt med av spillet selv, har 
en klar parallell til antikkens tenkning 
om skjebne eller det de kalte tuché, 
jf. skissen over. Det vil si ting som 
uventet “bare skjer” (Nussbaum 2001). 

Grekerne erfarte, på samme måte som 
vi gjør i dag, at livet er uforutsigbart. 
Alle har erfart at den planen du la for 
neste dag ikke nødvendigvis ble slik 
du trodde. Det inntraff noe du ikke var 
herre over. Dette er uttrykk for et slikt 
tuché, ting som skjer på slump eller 
tilfeldig. Dette gjelder ikke bare i den 
“alvorlige verden”, men også i “spill-
verden”, enten det gjelder krevende 
situasjonsvurderinger på idrettsbanen 
(Duesund 1998), eller i spillsituasjoner 
i kroppsøvingsfaget (Steinsholt 2010).

Deltagelse i kroppsøvingsfaget kan 
derfor fortone seg for enkeltelever som 
en kontrollert virksomhet i det ene 
øyeblikk og bli utfordrende og kre-
vende i neste. Det å bli spilt med er 
gjerne uttrykk for trivsel og bevegelses-
glede, men mestrer man ikke spillets 
krav til tekniske, taktiske eller sosiale-
tiske ferdigheter, vil ikke spillet opple-
ves som en flytsone, men heller som 
en risikosone. Man kan også se på 
spill-deltagelsen som et positivt risiko-
prosjekt, og som et adekvat uttrykk for 
at det pågår en autentisk kroppsestisk 
danningsvirksomhet. Som spilldeltager 
er man åpen mot de andre og verden, 
og slik rommer spillet alt det som kan 
skje i spillet. Det skjer med andre ord 
en pågående eksistensiell, estetisk dan-
ningsprosess (læring i bevegelse) der 
man “må miste seg selv for å finne seg 
selv” (Steinsholt 2010), slik at selvdan-
nelse kan forekomme (Løvlie 2009, 
s. 29). En slik danningstenkning kor-
responderer med Gadamers eksisten-
sielle spill-filosofi om at spill-kulturen 
uttrykker en nåtidig, hermeneutisk 
virksomhet som overskrider, og der-
med også undrar seg enhver form for 
objektiv kartlegging og vurdering av 
spillerne/elevene.
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Å GJØRE HVERANDRE GODE 
TEKNISK OG MORALSK I SPILLET
Ethvert lagspill vil være avhengig av 
gjensidighet mellom lagene, at de 
begge spiller godt for at spillet skal bli 
godt. Når man fokuserer på en slik 
kollektiv slagkraft, så er det gjerne de 
tekniske og taktiske aspektene som 
trekkes frem. Dette ser vi også tydelig 
har hovedfokus i svensk kroppsøvings-
undervisning (Larson, H. & Redelius, 
K. (2008): “It would seem that ball 
games, especially if the focus is on 
tech nical and tactical skills where the 
body-as-object is highlighted”. Når 
det er stor bevegelse i laget, når bal-
len “går mellom spillerne” og spillet 
har rytme og flyt, taler vi om det gode 
tekniske spillet. I en slik lag- og spill-
tenkning vil summen av de enkelte 
delene romme noe mer enn summen 
av antall spillere. Lars Tore Ronglan 
(2008) taler om at det er først når vi 
virkelig spiller sammen at den gode 
lagprestasjonen og fellesskapsfølelsen 
kan oppnås.

Dette kollektive spill-aspektet berø-
rer også innsats som er kommet inn 
igjen som formelt vurderingskriteriet i 
kroppsøvingsfaget. Rune Giske (2015) 
taler om spillet selv som læremester, 
og poengterer at teknisk innlæring 
bør skje mest mulig i tilknytning til 
selve spillsituasjonen hvor man læ-
rer gjennom kroppens egen feedback 
når man deltar i spillet sammen med 
andre. Han viser i den forbindelse til 
spill-læringsteorien Teaching Games 
for Understanding (TGfU), en teori som 
også er blitt knyttet til kroppsøvingsfa-
gets idrettsspill (Møller, 2016). I denne 
læringsmodellen settes det krav til at 
både trener og spillere utvikler evne 
til selvrefleksjon, en ferdighet vi har 
sett inngår i klokskapen (jf. tidligere 
skisse).

Men det gode spillet rommer også 
det moralske spillet, noe som tydelig 
illustreres med fagplanens vektlegging 
av fair play-konseptet, et anliggende 
som også er blitt drøftet innenfor krop-
psøvingsfaget (Sæle & Akslen 2014; 
Kvikstad & Sandell 2016). Det står pre-
sisert i fagplanen i kroppsøvingsfaget, 
under hovedområdet idrettsaktivitet 
at fair play omfatter det å vise respekt 
for hverandre i ulike aktiviteter, og at 
samhandling og det å gjøre hverandre 
gode er sentrale elementer i begrepet 
(Utdanningsdirektoratet 2015a). I 
veiledningsdokument til faget (Utdan-
ningsdirektoratet 2015b) står det, un-
der temaet “fair play og samarbeid”, 
at fair play forbindes med relasjonell 
kompetanse knyttet til formuleringer 
som “følge regler og prinsipp i sam-
handling og spill”, “respektere resulta-
tene”, “samarbeid”, “innsats”, “inklu-
dering uavhengig av forutsetninger”, 
“egen vurdering av fair play” og “bruk 
av egen kompetanse for å gjøre andre 
gode.” Veiledningen gir ytterligere 
kommentarer til hva man legger i 
disse begrepene under temaet “Fair 
play i kroppsøving – sunne verdier og 
folkeskikk”. Her vises det til organisert 
idrett som fair play-konseptet utgår 
fra, og som knytter begrepet til det 
som omhandler sunne verdier, god fol-
keskikk, sunt bondevett. Veiledningen 
nevner også formuleringen “å gjøre 
hverandre gode” som en avgjørende 
danningskvalitet i (ball-)spillet (ibid.).

Det er også vist til Huizingas play-
begrep (1955) der spillets regler op-
pfattes som eksplisitt tilstede i selve 
spillvirksomheten. Også Loland (2002) 
deler dette synet, at det alltid vil være 
et innebygget etos tilstede i spillet, ikke 
bare som en regulerende faktor, men 
også som legitimerende for selve virk-
somheten. Dersom det skjer for mye 
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regelbrudd i spillet, vil det miste sitt 
spenningsinnhold og sitt åpne utfall 
og det vil kunne bryte sammen.

KROPPSESTETIKK SOM DANNEL
SESKONSEPT – PHYSICAL/
MOVEMENT LITERACY
Jeg har pekt på at det å bli spilt med 
av spillet selv er et tydelig uttrykk for 
en pågående kroppsestetisk dannings-
virksomhet. Ser vi nærmere på estetikk 
som begrep, ser vi at det rommer en 
dypere og mer helhetlig kroppslig 
erkjennelse, knyttet til det å sanse. Be-
grepet estetikk stammer fra det greske 
aisthétikos (som har evne til å sanse), 
som seinere ble til det nylatinske aes-
thetica (skjønnhetens vitenskap) (Ca-
prona 2013, s. 594-595). Det estetiske 
(og vakre) er med andre ord forbundet 
med den indre kroppslige erfaring og 
noe som involverer hele sanseappa-
ratet.

Det er også med utgangspunkt 
i en slik total kroppslig og sanselig 
erkjennelse at kroppsøvingsfaget i 
dag opererer med begreper som phy-
sical literacy og movement literacy 
(Whitehead 2010; Standal 2015). Ofte 
oversettes literacy med ordet kyndig-
het, som uttrykk for en form for faglig 
breddekompetanse med evne til både 
refleksjon og handling. Engebretsen 
(2016) viser til Whiteheads begrep 
physical literacy, som hun mener sam-
svarer med Klafkis tenkning om krop-
pslig dannelse. Selv uttrykker Enge-
bretsen denne kompetansen slik (2016, 
s. 98-99): “Å være physical literate vil 
medvirke til at individet har god krop-
pslig uttrykksevne samt evne til å være 
observant og empatisk i samhandling 
med andre. Det vil også bidra til en 
positiv fysisk selvoppfatning”.

Vi møter her en bred dannings-
kompetanse orientert rundt kroppslig 

mestring og samhandling med andre. 
Standal lanserer begrepet movement 
literacy (2015) til å gjelde kroppsøv-
ingsfaget, en pedagogisk modell som 
bygger videre på Whiteheads physical 
literacy. Sentralt i denne tenkningen 
står den eksistensielle kroppserfaring 
som alle erfarer uavhengig av pre-
stasjonsnivå. Standal understreker at 
en slik subjektiv kroppslig erfaringsfor-
ståelse ikke kan gripes instrumentelt, 
for eksempel gjennom fysiske og mo-
toriske tester. Ommundsen (2016) viser 
også til hvordan kroppsøvingsfaget i 
dag anvendes som danningsfag innen-
for det tyske skolesystemet hvor de har 
revitalisert det tyske danningskonsep-
tet Bildung.

KROPPSLIG SELVFORGLEMMELSE
Det faktum at man blir spilt med av 
spillet selv, rommer en pågående krop-
pseksistensiell danningsprosess. “Å gå 
opp i spillet” er uttrykk for en slik eksi-
stensiell erfaring der “hele mennesket” 
blir involvert i spillets virksomhet. En 
slik kroppsestetisk erfaring kjenneteg-
nes blant annet ved at enkeltindividet 
evner å “glemme” kroppen”. Spillets 
overskridelse innebærer dermed en 
mulighet til selvforglemmelse, at idet 
man blir “oppslukt” av spillet evner 
man å glemme kroppen som objekt 
for tanken. En slik form for kroppslig 
selvforglemmelse er også brukt som te-
rapimetode innenfor psykiatrien med 
kroppsforstyrrede mennesker (Duesund 
1995).

Ved å delta i spillet vil eleven kunne 
nærme seg kroppen som en subjek-
tiv, opplevd størrelse (Mearleu-Ponty 
1989), og kunne distansere seg fra 
kropp som objekt. Men det forutset-
ter at læreren klarer å legge til rette 
for inkludering i spillet. Vi har pekt 
på at en del elever velger ulike former 
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for unndragelsesstrategier eller ikke 
deltar på grunn av et prestasjons- og 
test-orientert læringsmiljø, noe som vil 
kunne forsterke et fokus på kropp som 
objekt. Vi vet at en del elever sliter 
med overvekt og fedme og bærer på 
negative kroppsbilder (Rugseth & Stan-
dal 2015). Målet må være at læreren 
klarer å legge til rette for lavterskelak-
tiviteter som gjør at hele klassens krop-
psmangfold (av ulike fasonger, størrel-
ser og egenskaper) får innpass i spillet, 
og at de erfarer mestring såpass at de 
“glemmer sin kropp”. Dette må også 
gjelde elever med funksjonsnedsettelse, 
som tradisjonelt har falt utenfor krop-
psøvingsfagets undervisning (Standal 
og Rugseth 2015). Det er også slik at 
for å opprettholde spillets gang må 
ikke alle elevene være like gode tek-
nisk, fordi i kollektive spill utfyller de 
hverandre utfra ulike fysiske, mentale 
og sosialetiske forutsetninger.

AVSLUTNING – KLOK 
DØMMEKRAFT OG 
TAKTFULL PEDAGOGIKK
Hvilke pedagogiske følger for så Ga-
damers ontologiske spillforståelse i 
kroppsøvingsfaget? Skal vi ta på alvor 
faget som en kroppsestetisk dannings-
virksomhet, må vi få en dreining fra 
en instrumentell, objektiv til en sub-
jektiv kropps- og bevegelseskultur. Vi 
må i større grad ta innover oss krop-
psøvingsfagets egenverdi å være i be-
vegelse, som uttrykk for en autonom, 
estetisk kulturell danningsvirksomhet. 
Som pedagog må vi være bevisst spil-
lets potensiale til å gi elevene positive, 
men også negative erfaringer. Dan-
ning knyttes vanligvis til en positiv 
utvikling, men jeg har pekt på at dan-
ning gjennom spill-deltagelse også 
kan utvikle seg i negativ retning (jf. 
unfair play, usikkerhet, manglende 

deltagelse etc.) dersom kroppslig læ-
ring blir ensidig orientert mot “ytre 
prestasjoner” og et vinnerorientert 
læringsmiljø. Det vil derfor fordre at 
framtidens norske kroppsøvingslærere 
evner å etablere trygge og mestrings-
orienterte læring- og spill-situasjoner.

Det norske kroppsøvingsfaget er 
også underlagt lovmessige krav om 
tilpasset opplæring, som skal ta høyde 
for å møte de mange kroppsfasonger 
og kroppsforestillinger som gjør seg 
gjeldende blant kroppsøvingselevene. 
Vi trenger derfor lærere i faget som 
evner å ta utgangspunkt i de faktiske 
elevkroppene og som klarer å kom-
munisere det kroppsmangfoldet som 
en klasse består av. Inaktivitet og 
overvekt er et globalt problem, noe 
som fordrer at ikke bare Norge, men 
også andre land står overfor store pe-
dagogiske utfordringer med å klare å 
integrere alle elevene i faget. Skal man 
klare dette, trenger man å utdanne 
lærere som fokuserer på den erfarte 
kroppen, slik den trer frem hos elevene 
i undervisningen, hvor det er rom for 
å prøve og feile (Rugseth & Standal 
2015). Det innebærer å ta på alvor ele-
venes mangefasetterte møte med krop-
psøvingsspillet, de positive, glade, men 
også de sårbare og usikre møtene. Og 
det fordrer lærere som klarer å legge 
til rette for et inkluderende og trygt 
klassemiljø, og som evner å reflektere 
sammen med elevene om vår tids 
kroppsidealer.

Det fordrer også en ny didaktisk 
tilnærming til faget. Standal (2015) 
foreslår en “ikke-lineær-pedagogikk” 
som tar høyde for at elevene beveger 
seg ulikt. Målet for læreren må være 
å konstruere læringslandskap der 
elevene kan undersøke og oppdage 
ulike måter å bevege seg på. Målet vil 
fortsatt være å komme frem til en rett 
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teknikk, men veien dit vil kunne være 
ulik fra elev til elev der de selv finner 
måter å løse bevegelsesoppgavene 
på. Det er også foreslått såkalt part-
nersamarbeid eller makker-feedback i 
faget (Curth & Østergaard 2012), der 
elevene i mindre grupper gir hveran-
dre tilbakemeldinger, og hvor læreren 
fungerer som veileder. Det er en peda-
gogikk som legger til rette for induk-
tive undervisningsmåter og som kan 
minne om tidligere nevnte læringsmo-
dell Teaching games for understan-
ding. Dannings- og læringsfokuset er 
med andre ord rettet mot elevene selv 
og deres erfaringer av seg selv som be-
vegende mennesker, og ikke mot ytre 
standarder for hvordan de skal bevege 
seg, slik den målorienterte idrettstil-
nærmingen legger opp til.

Kroppsøvingspedagogen må med 
andre ord ha “blikk” for alle elevene 
som spiller. Hun må utvise pedago-
gisk takt for spillet (van Manen 1993). 
Van Manen viser til viktigheten av at 
pedagogen utviser rytmiske takt, det 
å være i rytme med de andre, en form 
for orkestrering eller samspill som 
korresponderer med tidligere ord om 
utvikling av det kollektive, tekniske 
spillet (Standal, 2010). Det er likevel 
ordets opprinnelige språklige mening 
van Manen ser på som lærerens viktig-
ste oppgave: å fremme en pedagogisk, 
moralsk takt. Begrepet har sin etymo-
logiske opphav i det latinske ordet tac-
tus, en bøyningsform av tangere, å be-
røre, følelse eller virkning. Dette er et 
ord som vi også finner igjen i ord som 
taktil og kontakt (Standal 2010). Jeg 
vil mene at en slik taktfull pedagogikk 
også vil være et forsvarlig pedagogisk 
grep dersom man skal klare å legge 
til rette for kroppsestetisk dannelse 
gjennom spillet, og på den måten ta 
på alvor det norske kroppsøvingsfaget 

som et allmenndannende fag som skal 
inspirere elevene til en fysisk aktiv livs-
stil og livslang bevegelsesglede.
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NOTER
1 Studien bygger på en større spørreundersøkelser 

(N 5308) av elever fra fire videregående skoler 
og syv ungdomskoler. Informantene var i alderen 
11-20 år, 49 % gutter og 51 % jenter. 76,2 % av 
guttene og 64 % av jentene svarte at de deltok 
i kroppsøving fordi det var gøy, og generelt 
ønsket jentene mindre konkurranseaktiviteter enn 
guttene.

2 Vekt på ballidretter i faget kan også være en årsak 
til at også jenter trives i faget, samtidig som at en 
slik vektlegging i større grad favoriserer guttene 
og gir mindre rom for tradisjonelle jenteaktiviteter 
som f.eks. dans og andre skapende, estetiske 
aktiviteter (Larson, H. & Redelius, K. 2008).

3 Denne bygger på de svenske 
forskningsprogrammene School–physical 
education–health (SIH) og Gender–physical 
education–school (KIS). I SIH-studien ble det 
gjennomført en spørreundersøkelse med et utvalg 
på 1075 elever fordelt på 48 skoleklasser. Her ble 
det også gjennomført oppfølgingsintervju med 
en del av elevene. I KIS-studien ble det foretatt 
video-observasjoner av 4 skoler (8. og 9 åringer) 
og med etterfølgende intervjuer.

4 Se også Säfvenbom (2010) og Sæle (2013) 
som trekker veksler mellom idretts- og 
kroppsøvingsfaget og antikkens gymnastikk 
og idrettskultur, som også inngikk i den greske 
dannelsestradisjonen paideia.

5 Straume skiller mellom danning og sosialisering 
idet hun hevder at danning innebærer at 
mennesket må tilføre noe nytt til sin personlige 
utvikling som strekker seg utover det å bli innført 
i egne tradisjoner og kulturarv (les her: idretts- og 
kroppsøvingskulturen). 

Ove Olsen Sæle er dosent i idrett ved Fa-

kultet for lærerutdanning, kultur og idrett, 

Campus Bergen, Høgskulen på Vestlandet
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Marianne Høyen

NATUR I DANSKE DAG
INSTITUTIO NER
Med den politiske indførelse af pædagogiske læreplaner i 2004 blev der formuleret et antal 

tematikker for organiseringen af en del af de aktiviteter, pædagogerne i daginstitutionerne 

sammen med børnene skulle beskæftige sig med. Temaerne var fastlagt i lovgivningen, men 

den konkrete udmøntning skulle være lokal, og i konsekvens heraf blev opgaven med ind-

holdsudfyldelse løst forskelligt. Denne artikels fokus er læreplanstemaet ‘Natur og naturfæ-

nomener’, og hvordan dette tema er skrevet frem: Først undersøges optakten til indførelse 

af temaet og det centralt udarbejdede inspirationsmateriale, der blev fremstillet med det 

formål at støtte det videre, lokale arbejde. Derpå analyseres et antal konkrete læreplaners 

udmøntning af temaet: Hvordan har institutionerne beskrevet deres arbejde med ‘natur og 

naturfænomener’, og hvilke forståelser af natur trækkes der på? Herefter beskrives hvordan 

temaet videre er drøftet, og endelig diskuteres det hensigtsmæssige i forståelserne i forhold til 

den oprindelige intention med temaet samt til de udfordringer relateret til natur, vi i dag står 

overfor.

skrammellegepladser, hvor den før-
ste åbnede i 1943, og her var ideen, 
at “børnene bydes muligheder for at 
skabe og forme (…) drømme og fan-
tasere [gennem at kunne bygge med 
skrammelmaterialer, og] (…) grave i 
jorden (…)” (Sørensen, 1950 i Henrik-
sen, 2006). Dels hos udflytterbørneha-
verne, der opstod i det efterfølgende 
årti, hvor man søgte naturen som 
frigørende ophold (Pallesen, 1994). 
Endelig opstod de egentlige naturbør-
nehaver i perioden 1985-1995, hvor 
ildsjæle gennem personligt engage-
ment etablerede forskellige former for 
naturrelaterede børnehaveaktiviteter 
(Ejbye-Ernst, 2012). Det vides ikke præ-
cist, hvor mange børn, der i dag går 
i en form for naturbørnehave, men 
i begyndelsen af 00’erne blev tallet 
anslået til ca. 10 % (Skov- og Natur-
styrelsen, 2002) – heraf vil en mindre 
del dog kunne henføres til økonomiske 

I dansk kultur har der traditionelt 
været en forståelse af at ‘udeliv’ 
er godt og lægger grunden til et 

sundt liv, så det at have en relation til 
naturen har gennem mange år ind-
gået som del af den danske og skan-
dinaviske selvforståelse (Eichberg & 
Jespersen, 1986). Også i forståelsen af 
det lille barn dukker naturreferencen 
frem, idet barnet, qua sin uspolerethed 
og endnu manglende civilisering, er 
blevet opfattet som at befinde sig tæt-
tere på en naturtilstand (Olwig, 2012). 
Denne synsvinkel fandtes også i de 
pædagogiske tanker, som lå til grund 
for børneinstitutionernes opkomst 
(Bayer & Kristensen, 2015). I daginsti-
tutioner har natur således i mange år 
været et implicit pædagogisk princip 
(Gulløv, 2012).

Som eksplicit pædagogisk princip 
møder vi natur som modsætning til 
storbyens trængsel. Dels hos de tidlige 
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forhold i kommunerne, idet en udein-
stitution er billigere og mere fleksibel 
end en permanent institution.

Med indførslen af pædagogiske læ-
replaner er ‘natur’ imidlertid blevet et 
eksplicit tema i alle daginstitutioner 
(Socialministeriet, 2004a). Ofte fylder 
den omgivende natur allerede i institu-
tionernes selvforståelse, hvor elemen-
ter fra naturen i tilpasset form bruges i 
institutionens hverdag (Gulløv, 2012). 
Men med indførelsen af de pædago-
giske læreplaner stilles der i dag krav 
om, at børnene i daginstitutioner skal 
beskæftige sig specifikt med temaet 
‘natur og naturfænomener’.

Det er hvordan dette tema i læ-
replanerne beskrives, der er fokus i 
denne artikel. Hvordan daginstitutio-
ner har forholdt sig til natur som selv-
stændig tematik, inden læreplanerne 
blev introduceret, er ikke undersøgt, 
dog har der inden for naturbørneha-
veområdet været udarbejdet forskel-
lige undersøgelser, der – udover at se 
naturen som et rum for børnenes leg – 
interesserede sig for, hvordan naturen 
kan have betydning for børns moto-
riske udvikling, for børns sundhed og 
for deres viden om naturen og miljøet 
(Ejbye-Ernst, 2012).

FREMGANGSMÅDE
Analysen fokuseres gennem tre empi-
riske lag: Først beskriver jeg, hvordan 
argumentationen for natur har væ-
ret fremført igennem læreplanernes 
politiske tilblivelsesproces. Herefter 
analyserer jeg, hvordan natur-temaet 
er blevet uddybet i det centralt for-
mulerede inspirationsmateriale, der 
blev tilbudt kommuner og institutio-
ner til deres videre arbejde med selv 
at udforme deres læreplaner. Endelig 
analyserer jeg, hvorledes temaet er 
fremskrevet i 55 konkrete læreplaners 

tekst. Disse læreplaner er indsamlet i 
perioden 2013-20151 fra institutioner i 
hovedstaden, i en storby, i mindre byer 
og på landet, fordelt på 8 kommuner2. 
Antagelsen, som ligger til grund for 
at arbejde med planer fra geografisk 
forskelligt beliggende institutioner, 
har været, at forholdet til natur og na-
turfænomener kunne vise sig at være 
beskrevet forskelligt, alt efter hvor tæt 
på naturen institutionen i dagligdagen 
befandt sig og dermed også på børne-
nes hverdagskendskab til forskellige 
former for natur. Materialet er indhen-
tet fra daginstitutionernes hjemmesi-
der, hvor læreplaner ligger offentligt 
tilgængelige, enten direkte eller som 
del af en større virksomhedsplan. Ma-
terialet er således ikke anonymiseret 
og vil kunne genfindes, men i artiklen 
her har jeg anonymiseret anvendte 
citater til kommuneniveau.

Læreplanernes tekster er analyse-
ret med en systematik inspireret af 
Grounded Theory (Charmaz 2006). 
Udgangspunktet har været de 55 pla-
ners konkrete beskrivelser af natur og 
naturfænomener, og jeg har således 
undladt et perspektiv, som baserede 
sig på forhåndsdefinerede eller teore-
tiske begreber om natur. Principperne 
i Grounded Theory opererer først med 
en indledende kodning efterfulgt af 
en fokuseret kodning med tilhørende 
ordningsprincipper. Således uddrager 
og ordner jeg indledningsvist de for-
skellige former for pædagogisk praksis, 
planerne beskriver, for efterfølgende 
at søge bagom det sproglige og spørge 
til, hvilke forskellige fortolkninger af 
natur, læreplanerne kan forstås som 
udtryk for (jf. Høyen, 2016). Efter ana-
lysen inddrager jeg de vurderinger, 
der fra central side er gjort bl.a. af 
arbejdet med læreplanstemaet gennem 
de rapporter, EVA i udsendte 2012 og 

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   77 27-01-2019   7:48:21



78 ARTIKLER • DpT #1 2019

2015, og afslutningsvist ser jeg på de 
spor, vurderingerne har sat i en efter-
følgende ministeriel rapport samt i den 
seneste bekendtgørelse på området fra 
2018 og reflekterer over, hvilke forstå-
elser af natur, læreplaner også kunne 
handle om.

ARGUMENTATIONEN FOR ‘NATUR 
OG NATURFÆNOMENER’
Arbejdet med pædagogiske lærepla-
ner, og dermed synliggørelse af natur 
som et specifikt pædagogisk tema, 
startede med projektet KiD – Kvalitet 
i Dagtilbud – som forløb i perioden 
2000-2002. Projektet var igangsat af 
Socialministeriet, og deltagere var 
pædagogiske fagorganisationer samt 
kommunerne (Socialministeriet, 2001). 
Arbejdet var begrundet i kvalitetsud-
vikling, og der var dels forventning om 
øget dokumentation og skriftlighed, 
dels om fokus på den pædagogiske op-
gave og på børns udvikling og læring.

I rapporten, der afsluttede KiD-pro-
jektets 1. fase, var diskussioner knyt-
tet til natur begrænset, idet kun én 
af de deltagende kommuner nævnte, 
at børnene skal “stifte bekendtskab 
med, lære og tilegne sig viden om na-
tur” (Socialministeriet, 2001, upag.). 
Samme kommune satte natur ind i 
den miljøkontekst der, i kølvandet på 
Brundtlandrapporten fra 1987 (WCED, 
1987), var fremherskende i 1990’erne – 
idet man som et af ti indholdstemaer 
for det pædagogiske arbejde foreslog 
“Natur, teknik og miljø, økologi” (So-
cialministeriet, 2001, upag.). Endelig 
blev naturen som udgangspunkt for 
leg nævnt, idet barnet skulle “opleve 
og udforske naturen” (ibid.). I en rap-
port fra en senere fase af KiD-projektet 
udfoldede Jørn Martin Steenhold fra 
Learning Lab Denmark (en institution 
under det daværende Danmarks Pæ-

dagogiske Universitet) mere konkrete, 
pædagogiske overvejelser. Her lød det:

Det hele barn er det barn, der får mu-
lighed for at drømme, afprøve tingenes 
muligheder, lege og eksperimentere 
med materialer og værktøj/ legetøj – 
som nysgerrigt kan gå på opdagelse i 
naturen og får mulighed for at mærke 
og sanse verden og fortælle og berette 
om dette til andre! (Socialministeriet, 
2002).

Derimod reflekterede rapporten ikke 
over, hvad barnet skulle i eller med 
‘natur’, hverken i forhold til naturop-
levelsens betydning (jf. fx Orr, 1992) 
eller i forhold til den i pædagogiske 
sammenhænge så populære hand-
lekompetence (jf. fx Breiting & Mo-
gensen, 1999). Natur syntes at være 
et givent vilkår, der kunne udgøre et 
organiserende princip, fx. i form af 
skovbørnehaver, men oftest fremstod 
natur som en del af dagligdagen og 
som den mulighed, der generelt ligger 
i institutionernes forståelse af barnets 
verden: Et sted for leg og opdagelse 
(Gulløv, 2012).

I 2003 fremsatte socialministeren 
et ændringsforslag til en gældende 
lov på daginstitutionsområdet, Servi-
celoven fra 1998. Ændringsforslaget 
drejede sig om, at ministeren havde 
ønske om “… i endnu højere grad 
[at] understøtte, udvikle og udfordre 
børns grundlæggende potentialer 
og kompetencer for herigennem at 
ruste barnet til at kunne indgå i fæl-
lesskaber og det fremtidige liv, bl.a. i 
skolen” (Socialministeren, 2003) og, i 
forlængelse af KiD-projektet, at indføre 
pædagogiske læreplaner i dagtilbud. 
Forslaget pegede på, at der allerede 
foregik et betydeligt pædagogisk ar-
bejde i institutionerne, men at det var 
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vigtigt at evaluere, dvs. også at sikre, 
at man nåede, hvad man satte sig for. 
Udgangspunktet var børnenes leg som 
grundlag for læring, men læreplanerne 
ville betyde, at der nu skulle lægges 
særlig vægt på seks konkrete temaer: 
Sprog, sociale kompetencer, personlige 
kompetencer, naturen og naturfæno-
mener, kulturelle udtryksformer og 
værdier, samt krop og bevægelse (So-
cialudvalget, 2004).

I lovgivningsfasen viser ingen af 
dokumenterne nævnt ovenfor nogen 
voldsom diskussion af indholdssiden i 
læreplanenerne, men især blev temaet 
‘natur og na-
turfænomener’ 
ikke debat-
teret. Enkelte 
høringsparter 
argumenterede 
for, at man 
burde skele til 
den faglighed, 
den efterføl-
gende skole-
undervisning 
skulle starte 
med. Det er be-
mærkelsesvær-
digt, at der blandt de 19 organisatio-
ner, som fik høringsmaterialet tilsendt, 
ingen høringsparter var fra organisa-
tioner, der er direkte orienterede mod 
natur3, og kun ganske få politikere 
og traditionelle børneorganisationer 
forholdt sig til spørgsmålet om natur 
overhovedet (Børnerådet, 2003; Folke-
tinget, 2004).

INSPIRATIONSMATERIALET
I forlængelse af KiD blev der i regi af 
LearningLab Denmark etableret et 
projekt, som havde til formål at ind-
kredse læring i dagtilbud. Projektet for-
løb over tre faser, hvor første fase, for-

midlet i Sølvguiden (Kjær et al., 2003), 
skulle indkredse den eksisterende 
viden. Herefter fulgte en periode, hvor 
en række lokale projekter under beteg-
nelsen Guldminen arbejdede målrettet 
med læring, og tre forskningsprojekter 
fokuserede på bl.a. sproglig og krops-
lig læring (Socialministeriet, 2004b). 
Endelig udkom Guldguiden (Herskind 
et al., 2005) i januar 2005, som op-
samlede den viden, der var resultat af 
udviklingsprojekterne.

Sølvguiden bestod af 18 artikler, 
hvoraf de 12 var skrevet med et prak-
sisorienteret perspektiv, mens resten 

var teoretiske. 
De praksis-
orienterede 
artikler var 
udarbejdet af 
daginstitu-
tioner på bag-
grund af 
spørgsmålet 
“Beskriv jeres 
erfaringer med 
læring på en 
måde som er il-
lustrativ og do-
kumenterende 

for jeres erfaringer” (s. 8). De teoretisk 
funderede artikler havde forskellige 
perspektiver på læring, dels relateret til 
det enkelte barn, dels til et samfunds-
perspektiv. Natur omtales alene i tre 
af de praksisbaserede indlæg: I forbin-
delse med en skovbusbørnehave og 
to udflytterbørnehaver. I alle tilfælde 
er naturen noget, man befinder sig i 
og noget, man kan udforske – sidst-
nævnte illustreret gennem fund af en 
død mus, hvor forfatteren reflekterer 
over det læringspotentiale en sådan 
situation rummer. Igen udgør naturen 
et – i dette tilfælde rigt – rum, men 
opdragende og socialiserende lærings-

Det er bemærkelses-
værdigt, at der blandt 
de 19 organisationer, 

som fik høringsmaterialet 
 tilsendt, ingen høringsparter 
var fra organisationer, der er 
direkte orienterede mod natur
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aspekter overskygger hurtigt naturte-
maet i form af spørgsmål om dialog 
og identitet. Naturen, som omgivende 
natur, tilskrives ikke pædagogisk eller 
læringsmæssig værdi.

Da Guldguiden udkom, var loven 
om Pædagogiske læreplaner blevet 
vedtaget og den efterfølgende bekendt-
gørelse specificerede seks læreplanste-
maer (Socialministeriet 2004a). Guld-
guiden behandler temaet ‘naturen og 
naturfænomener’ under overskriften 
“Naturen som dimension i læring”, 
men allerede i guidens indholdsfor-
tegnelse får man en fornemmelse af, 
at naturtematikken fyldte mindre end 
de øvrige temaer. Under naturtemaet 
tilbydes pædagoger begrebslige di-
mensioner på natur og dertil en række 
konkrete eksempler på aktiviteter. 
Igennem forskellige perspektiver søger 
forfatterne at indkredse mulige natur-
dimensioner: Først ved at spørge til, 
hvad naturen overhovedet er (Wind-
feldt, 2005), hvilket besvares med 
henvisning til en af de få bøger, der 
eksisterer på dansk om natur og pæ-
dagogisk arbejde (Edlev, 2004), som på 
sin side henter sin naturforståelse fra 
filosoffen Hans Finks begrebsanalyse 
af naturen (Fink, 2003). I Guldguiden 
bliver naturen således forstået som Det 
uberørte, Det vilde, Det landlige og 
Det grønne, og herfra kobles Edlevs be-
skrivelser af konkrete, pædagogiske ak-
tiviteter, ordnet i forhold til de filosofi-
ske definitioner af natur til projekterne 
i Guldminen. Dette følges op af tekster 
om oplevelser, om natur udendørs og 
indendørs, om naturen som rum og 
som læringsrum, hvor både børn og 
pædagoger agerer på særlige måder.

På denne baggrund vil jeg kon-
kludere, at inspirationsmaterialet fra 
centralt hold om temaet ‘Natur og 
naturfænomener’ lænede sig op ad en 

underforstået selvfølgelighed af natur, 
selv om natur som forståelsesbegreb 
har været inddraget. Det, daginstitu-
tionernes pædagoger blev tilbudt, var 
en vis ordning i forståelsen af natur 
og dertil en række konkrete eksempler 
på aktiviteter. Nogen samlet forståelse 
af hvad ‘natur og naturfænomener’ 
skulle i læreplanerne, indgik ikke.

NATUR I PÆDAGO
GISKE LÆREPLANER
Jeg vil nu vende blikket mod, hvorledes 
læreplanstemaet har været indholds-
udfyldt i institutionernes læreplaner. 
Nogle af planerne er forfattet lokalt, 
mens andre tager udgangspunkt i til-
pasning af en skabelon udfærdiget på 
distrikts- eller kommuneniveau. Ende-
lig er enkelte formuleret i samarbejde 
med forældrebestyrelsen. Da lærepla-
nerne er udarbejdet som resultat af et 
politisk krav, kan man ikke uden videre 
antage, at de også imødekommer et 
behov, der udspringer af pædagogisk 
praksis. Eller at de pædagogiske over-
vejelser, planerne udtrykker, er i over-
ensstemmelse med, hvad der faktisk 
finder sted i institutionernes dagligdag. 
Læreplanerne udtrykker budskaber: Til 
politikerne, til kommunerne/institu-
tionsledelsen, til kolleger og måske til 
forældre. Disse grupper læser og bruger 
teksterne forskelligt, men det pædago-
giske arbejde bliver gennem lærepla-
nerne til en vis grad fikseret, især når 
evalueringer af aktiviteterne er gjort til 
en del af læreplanen.

NATUR I LÆREPLANERNE
Hvordan er temaet ‘natur og naturfæ-
nomener’ da beskrevet i læreplanerne? 
Et umiddelbart indtryk på tværs af 
teksterne er, at temaet sprogligt frem-
står ret forskelligt. Fra omfattende og 
næsten poetiske beskrivelser:

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   80 27-01-2019   7:48:21



DpT #1 2019 • ARTIKLER 81

På vores legeplads er der en masse 
småkravl f.eks. regnorme, mariehøner, 
bænkebidere og snegle. Disse smådyr 
holder børnene meget af at undersøge 
og samle sammen i en spand. Spanden 
er ofte foret med græs, og dyrene bliver 
fodret med bær og blade. Børnene kan 
bruge lang tid sammen i en stille krog 
af legepladsen til at studere dyrene. 
De snakker med hinanden om, hvor 
mange prikker mariehønen har. Kon-
staterer at sneglen trækker sig ind i sit 
hus, når de rører ved den, og at bæn-
kebideren ruller sig sammen. (Institu-
tion på Frederiksberg, 2013)

til kortfattede, punktopstillede lister. 
Mange af læreplanerne er primært 
aktivitetsorienterede, og formen mål-
metode(-evaluering) er udbredt. Der 
formuleres mål for arbejdet med natur, 
fx som:

Aktiviteter i naturen har både en rekre-
ativ og en intellektuel dimension. Der 
er meget at lære i og om naturen, men 
samtidig giver naturen mulighed for at 
opleve ro og give æstetiske oplevelser. 
(Institution i Gentofte, 2012)

Sjældent er aktiviteterne koblet til 
overvejelser om, hvordan natur over-
hovedet kan forstås, hvilket Guldgui-
den lagde op til, eller til refleksioner 
over læringsdimensionen, andet end 
som et forestillet resultat af konkrete 
aktiviteter:

Barnet er ude hver dag. På den måde 
oplever det al slags vejr, samt hvilken 
påklædning det kræver. Der kan laves 
eksperimenter med vejr og vind. (Insti-
tution Sønderborg, 2013)

Derimod er beskrivelser af konkrete 
aktiviteter mangfoldige:

Vi undersøger og taler om, hvorfra 
maden kommer. Mælk, kød og frugt 
(Institution Langeland, u.å.)

eller

Vi vil tage til mose og sø og Vi vil male 
i naturen (Institution Sønderborg, 
2012)

I forhold til, hvad barnet skal med na-
turen, er læreplanerne især præget af 
overvejelser, som er knyttet til ansku-
elsen af naturen som sted og rum for 
leg, men også af miljøpædagogikkens 
handlekompetence (Breiting & Mo-
gensen, 1999), hvor barnet forstås som 
agerende i forhold til naturen, og her 
er især ‘affald’ er et emne. Dertil fylder 
‘naturens materialer’ og ‘dyr’ en del, 
og endelig omtales småaktiviteter, der 
bliver beskrevet som skolerettede eller 
rettet mod ‘science’, hvorigennem na-
turen beskrives med særlige begreber 
(kategoriseringer, rummål og vægt) 
samt med tal.

Når naturen ses som et rum for leg, 
sker det gerne med reference til vejret, 
til lokationer, der forstås som særlige 
naturrige steder, fx ‘skov og strand’, 
og til himmellegemerne, især solen og 
månen. I denne forståelse ses naturen 
som et vilkår, barnet må affinde sig 
med. Især vejret omtales på trods: “Vi 
går også ud i regnvejr” (Institution 
Aarhus, 2013), mens mildere eller 
solrigt vejr sjældent nævnes. Således 
fremstilles vejret som noget, der skal 
tåles og udholdes. Naturen udgøres af 
det erfaringsrum, der findes umiddel-
bart udenfor: “Naturen er lige uden for 
vinduerne” (Institution Aarhus, 2013), 
men at naturen kan forstås som en 
helhed eller cyklisk forekommer alene 
i forbindelse med registrering af årsti-
dernes gang. Naturtilgangen er umid-
delbar og realistisk i den forstand, at 
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natur handler om det, man direkte 
kan observere/sanse og derudfra for-
holde sig til.

Når læreplanerne omtaler miljø-
bevidsthed, handler forståelsen især 
om respekt for naturen. Der henvises 
fx til ‘adfærdsregler’ i form af ikke at 
smide affald i naturen, ikke at knække 
buskenes grene, men også til børnenes 
egne livsbetingelser i form af opmærk-
somhed på, hvad der kan være giftigt 
at spise, og hvad der med en normativ 
forståelse ses som ‘sundt’ eller ‘usundt’. 
Sådanne forhold har med levende 
organismers betingelser for at kunne 
eksistere at gøre, men bortset fra det 
sunde, synes adfærdsreglerne mere at 
handle om forbud mod at forstyrre, 
hvilket muligvis kan forstås i forlæn-
gelse af den pædagogisk-filosofiske 
tradition for at se naturen som noget 
uberørt.

Naturens materialer opfattes gerne 
som de umiddelbart tilgængelige ma-
terialer, såsom nedfaldne grene, mud-
der, jord, planter etc. Hvad rationalet 
bag denne materialeforståelse er, eks-
pliciteres ikke, men kan måske forstås 
som det, barnet oplever i forbindelse 
med sin leg udenfor i ‘det grønne’. En 
sådan forståelse med den nære natur 
som organiseringsprincip forekommer 
at kunne komme på tværs af den fore-
stilling om miljøbevidsthed, flere af 
læreplanerne også nævner.

Dyr indtager en ganske domine-
rende position i temaet. Især 1950’er-
nes bondegårdsdyr får plads sammen 
med vilde og eksotiske dyr, der enten 
kan opleves på besøg i en zoo eller 
gennem bøger og billeder. Dyrene 
beskrives undertiden som dem, der er 
kilde til fx mælk og æg, mens andre 
animalske produkter i form af skind, 
hundefoder eller gelatine til vingummi 
er fraværende. Desuden er dyrelege-

pladser med ‘klappe-dyr’ et yndet ud-
flugtsmål. Nogle institutioner beskriver 
også de ganske nære dyr, som man 
tilfældigt kan finde på legepladsen, fx 
hvis man løfter en sten (bænkebide-
ren) eller kigger ind i buskadset (edder-
koppen). Denne type dyr fremhæves 
som noget, man absolut ikke tager 
afstand fra, men derudover har insekt-
verdenen ikke stor plads.

På tværs af læreplanerne fremstår 
det at kunne sætte begreber på na-
turen og naturfænomener, at kigge 
på billeder og i opslagsbøger, at un-
dersøge og læse om, samt at tælle og 
måle tydeligst. Altså aktiviteter, der 
understøtter en objektiv forståelse af 
naturen, hvor mennesket står på af-
stand som iagttager. Enkelte lærepla-
ner beskriver desuden naturen som et 
sted for fordybelse, refleksion, væren 
og ‘et fælles tredje’, sidstnævnte typisk 
i forbindelse med bål og ild.

NATURFORSTÅELSEN 
BAG LÆREPLANERNE
Jeg vil herefter analysere, hvilken na-
turforståelse der ligger bag de måder, 
naturen beskrives på i de udvalgte pæ-
dagogiske læreplaner? Er Guldguidens 
naturforståelser blot blevet indholds-
udfyldt, er det daginstitutionernes 
hidtidige naturforståelse, som nu er 
ekspliciteret, eller er der noget yderli-
gere på spil?

Den begrebsmæssige afklaring af 
natur, Guldguiden lagde op til, afspej-
les ikke direkte i de lokale læreplaner, 
og det er tvivlsomt, om en filosofisk 
vinkel overhovedet har haft resonans 
i institutionernes forståelse af natur. 
Det landlige optræder i form af bon-
degårdsdyrene, og stort set kun dér, 
mens de øvrige forståelser står vagt. 
Derimod er det udendørs til stede i 
samtlige læreplaner, mens det inden-
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dørs er mindre repræsenteret, ofte som 
formidlet natur i bøger, billeder/film, 
i sange og i samtaler om natur. Na-
turen som rum og læringsrum, altså 
en mere abstrakt og mindre direkte 
og praktisk forståelse af natur, har en 
vis udbredelse i de læreplaner, der har 
valgt at fremskrive de pædagogiske 
overvejelser og værdier, som ligger 
bag udformningen af læreplanernes 
tekster.

Bagom og på tværs af læreplanerne 
ses, at naturen først og fremmest op-
fattes som det, der for pædagogerne 
er selvindlysende: Natur er den na-
tur, vi kulturelt kender gennem film, 
hverdagsfortællinger og fra ferier, og 
som lever op til vores forståelser af et 
sted, vi kan søge hen til i fritiden og i 
pauser, og hvor vi forlader den grå og 
travle hverdag. Der er således tydelige 
elementer fra ideen om ‘den svundne 
barndom’ og frihed fra civilisationens 
krav og orden. Naturforståelsen kom-
mer dermed til at tage udgangspunkt 
i det moderne bymenneske, hvilket er 
tilfældet for læreplaner fra både by-
områderne og fra landet. Derudover 
er det tydeligt, også i læreplanernes 
tekster, at mange mennesker i dag – 
og dermed også pædagoger – mangler 
begreber til at tale om naturen med: 
I læreplanerne udgør menneskelige 
følelser over for naturen en stor del 
af måden, hvorpå man ønsker at for-
holde sig; hvordan man har det, synes 

om at være der, mærker, sanser, hand-
ler og ikke (bør) handle, osv.

ET CENTRALT BLIK PÅ 
LÆREPLANSTEMAET
De mest omfattende undersøgelser af 
det hidtidige arbejde med læreplan-
stemaet findes i to rapporter fra 2012 
og i 2015 (Danmarks Evalueringsinsti-
tut, 2012; 2015). Her evaluerede EVA 
i 2012 daginstitutionernes arbejdede 
med læreplaner generelt og konklude-
rede, at læreplanstemaet ‘natur og na-
turfænomener’ var et af de tre temaer, 
hvor der var sket mindst for børnene. 
De pegede også på, at de voksnes in-
teresser og kompetencer betød meget 
for, hvorledes læreplanstemaet blev 
grebet an. Dette er i overensstemmelse 
med en række interview med pæda-
goger om, hvordan de håndterer at 
arbejde med naturtemaet: Med ganske 
få undtagelser var de naturrelaterede 
aktiviteter overladt enten til særligt 
interesserede, typisk med en personlig 
interesse funderet fx i spejderbevæ-
gelsen, eller til pædagoger, der meldte 
sig frivilligt, for “nogen skulle jo tage 
opgaven” (Høyen, 2016). Den næste 
rapport fra EVA (2015) hed Natur og 
naturfænomener i dagtilbud med un-
dertitlen Stærke rødder og nye skud. 
Undertitlen stod i en vis kontrast til 
rapportens forord, som lagde vægt på 
at vække og styrke den naturvidenska-
belige interesse, begrundet såvel i et 

Naturforståelsen kommer til at tage udgangs-
punkt i det moderne bymenneske, hvilket er til-
fældet for læreplaner fra både byområderne og 

fra landet

110223_dansk-paedagogisk_01-2019_.indd   83 27-01-2019   7:48:22



84 ARTIKLER • DpT #1 2019

politisk som i et samfundsmæssigt øn-
ske. I rapporten identificerede EVA tre 
dominerende tilgange – udeliv, natur 
og science – hvor udeliv blev set som 
et fælles fundament for de to øvrige 
tilgange. Rapporten konstaterede, at 
daginstitutionerne manglede en fælles 
forståelse for læreplanstemaet, at de 
kun arbejdede med et snævert udsnit 
af mulige aktiviteter, at området i 
almindelighed ikke var synderligt prio-
riteret og endelig, at institutionerne 
både manglede interesser, kompeten-
cer og bevidsthed om emnet. Af de tre 
tilgange, EVA identificerede, lå de to 
første (udeliv og natur) i forlængelse 
af den tidligere nævnte skandinaviske 
forståelse af natur, mens den tredje 
tilgang (science) kun var sporadisk 
nævnt i de oprindelige oplæg om 
læreplaner. Fremkomsten af science-
forståelsen som muligt emne hos EVA 
synes at være en følge af den massive 
økonomisk-politiske diskurs om nød-
vendigheden af, at flere unge vælger 
naturvidenskabelige eller tekniske 
uddannelser (bl.a. European Commis-
sion, 2004).

I 2010’erne begyndte begrebet 
‘bæredygtighed’ så småt at dukke op 
også i læreplanssammenhænge. I rap-
porten Master for en styrket læreplan 
(Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, 2016), blev bæredyg-
tighed, som er en ganske kompleks 
størrelse (Arler, 2015), uden nærmere 
uddybning nævnt som eksempel på 
en aktivitet, hvor voksne kan inddrage 
børnene. Mens ‘science’, som EVA-rap-
porterne pegede på, fandt vej til det 
efterfølgende, politisk-administrative 
arbejde med læreplaner, som i 2018 
mundede ud i en ny bekendtgørelse 
for pædagogiske læreplaner. Her er 
både science og bæredygtighed at 
finde under temaet, som fremadret-

tet betegnes ‘Natur, udeliv og science’ 
(Børne- og Socialministeriet, 2018). 
Her specificeres, at “børn skal have 
konkrete erfaringer med naturen (…) 
som giver børnene en begyndende for-
ståelse for betydningen af en bæredyg-
tig udvikling” (§ 11). De tre elementer 
i temaet, ‘natur, udeliv og science’, er 
hver især uddybet i bekendtgørelsens 
bilag, hvor bæredygtighedstemaet er 
placeret under ‘natur’ sammen med 
miljøspørgsmål og anvendelse af na-
turens ressourcer. I den oprindelige 
læreplansbekendtgørelse (Socialmi-
nisteriet 2004a) lignede elementet 
‘naturfænomener’ i starten en form for 
simpel fysik, men i 2018-bekendtgørel-
sen har science fået en mere fremtræ-
dende plads. Science-begrebet har i de 
senere år vundet frem på bekostning 
af den mere traditionelle naturfaglige 
fagopdeling for at betegne en bredere 
naturfaglig-teknologisk dannelselses-
tænkning med et betydeligt element af 
praktiske erfaringer (se bl.a. Nielsen, 
2017). Forståelsen her ligger på linje 
med et andet initiativ fra samme år, 
nemlig den nationale naturviden-
skabsstrategi (Regeringen, 2018).

Hermed anslås en bredere, men 
også mere sammensat tilgang til det 
pædagogisk arbejde relateret til lære-
planstemaet, som det bliver interes-
sant at følge, hvorledes daginstitutio-
nerne udfylder.

HVAD KUNNE ET LÆREPLAN
STEMA OM NATUR HANDLE OM?
Som det er fremgået af det ovenstå-
ende, har natur i daginstitutionerne 
tidligere overvejende været tænkt im-
plicit i forhold til barnet, men indfø-
relsen af læreplanerne i 00’erne frem-
kaldte et begyndende fokus på natur 
og naturfænomener, hvilket i 2018 på 
bekendtgørelsesniveau har mundet 
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ud i en styrkelse af læreplansarbejdet, 
herunder også af arbejdet med natur.

Det kan imidlertid være vigtigt at 
rejse et par spørgsmål i den forbin-
delse, som drejer sig om, hvorvidt 
de foreslåede tematikker nu også vil 
give den forståelse af natur, der er 
nødvendig i fremtiden, ikke mindst 
under indflydelse af de miljø- og kli-
maudfordringer, vi i dag står overfor? 
Natur, udeliv og science er udmærkede 
elementer, men er de tilstrækkelige? 
Jeg vil pege på to forhold, som måske 
mangler: Kulturforståelse af naturen 
og forståelse af naturens kompleksitet.

Kulturforståelsen drejer sig om, at 
mennesket altid har måttet eksistere 
i og med naturen og har anvendt 
naturens kræfter til at forbedre sit 
liv. Derfor er det at betragte naturen 
som noget udenfor, som ‘det andet’ i 
forhold til vores kultur, erkendelses-
mæssigt uhensigtsmæssigt. Og fordi 
der ikke – i hvert fald ikke i samfund 
som det danske – længere eksisterer 
natur, som er uberørt af mennesker. 
I vores del af verden handler næsten 
al relation mellem det moderne men-
neske, dyr og planter, om forstyrrelse: 
Vi bygger huse, der består af forarbej-
dede materialer, og som er stadig mere 
komplekse, vi etablerer infrastruktur, 
som har til hensigt at lette menneske-
lig interageren baseret på tæmning 
af naturkræfter, og endelig er maden, 
vi spiser, dyrket eller avlet i stadig 
mere specialiserede udgaver forud 
for industriel forarbejdning. Dertil er 
menneskets forhold til naturen fuldt af 
dilemmaer, såsom at dyr produceres til 
brug for og dermed domineres af men-
nesker, eller at natur både kan være 
smuk, gavnlig og nødvendig for men-
nesket, men samtidig farlig.

Kulturforståelsen i forhold til natur 
handler også om, at i og med vores 

forståelse af natur altid er udtryk for 
en relation til det kulturelle, så har 
dette udtryk, i konsekvens heraf, en 
historie: Eksempelvis har skov og 
strand gennem tiderne haft forskellige 
funktioner i forhold til det menneske-
lige samfund, hvilket har indvirkning 
på vores livsvilkår i dag. Hverken i 
undersøgte læreplaner eller i den se-
neste bekendtgørelse er der lagt op til 
et historisk eller teknologisk perspektiv 
på menneskets relation til naturen – to 
perspektiver, der kulturelt har formet 
og stadig former også almindelige 
menneskers omgang med og, i sti-
gende grad, afstand til naturen. At 
betragte naturen overvejende objektivt 
og i et nutidsperspektiv gør naturfor-
ståelsen utilstrækkelig og fattig.

Spørgsmålet om naturens komplek-
sitet og forståelsen af natur her i be-
gyndelsen af det 21. århundrede, hvor 
miljø- og klimaspørgsmål diskursivt 
fylder stadig mere, kalder måske på 
anderledes pædagogiske overvejelser, 
end man hidtil har haft? Er det alene 
forberedelse til skolens naturfag, der 
er formålet med natur og science? El-
ler skal vi også give børnene indsigt i 
de mange forskelligartede elementer 
i det større kredsløb, vi alle er en del 
af, og som fremover sandsynligvis vil 
kræve mere opmærksomhed, end vi 
mennesker hidtil har villet ofre? Det 
er perspektiver, som er relevante, både 
i forhold til børnenes individuelle liv 
og i forhold til samfundet og kloden. 
Spørgsmålet, diskussionen må tage 
udgangspunkt i, kan således være, at 
hvis udgangspunktet for det pædago-
giske arbejde i børnehaven er børne-
nes leg, hvad er da muligt, og hvilken 
rolle kan pædagogen have i naturte-
maet? Børn mangler sjældent nysger-
righed over for natur, og forskning 
viser, at skoleelever først taber interes-
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sen ved indgangen til teenageårene 
(Eurydice, 2011; Falk, 2016; Saçkes, et 
al 2011). Hvis en bred naturforståelse 
skal introduceres i børnehøjde, og hvis 
naturen skal kunne rummes som an-
det og mere end umiddelbare oplevel-
ser, så må de komplicerende processer, 
der eksisterer i naturen, i menneskets 
relation til naturen og i forholdet mel-
lem natur og kultur overvejes, således 
at de meningsfuldt kan introduceres i 
børnehøjde.
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I december 2016 afholdt 
tænketanken Sophia en 
konference om dannelse 

på universiteterne. En række af 
indlæggene fra denne konfe-

rence samt enkelte nyskrevne 
bidrag er nu samlet i en tan-
kevækkende og interessant 
antologi med titlen Dannelse 
på universitetet – Fordringer og 
udfordringer, udgivet af netop 
Sophia.

To ting er umiddelbart værd 
at bemærke om denne udgi-
velse. For det første er bogens 
layout, opsætning og tryk gan-
ske nydelig. Dette er ikke nogen 
selvfølge, da flere af Sophias tid-
ligere udgivelser desværre, og 
uagtet deres mange øvrige kva-
liteter, var skæmmet af glidrede 
forsidelayout og opsætning der 
ikke just indbød til lystlæsning. 
Dette gælder ikke den nuværen-
de udgivelse, der er pæn uden 
at være prangende.

For det andet er antologiens 
titel en smule misvisende. Alle 
bidragene til bogen handler 
ganske vist om dannelse, men 
det er ikke alle bidrag der eks-
plicit diskuterer eller forholder 

sig til dannelse på universitetet. 
Dette betyder ikke, at disse ar-
tikler er dårlige eller irrelevante. 
Der er tværtimod generelt tale 
om både vidende og velskrevne 
indlæg i dannelsesdebatten. De 
handler blot ikke om det, som 
bogens titel lover, nemlig dan-
nelse på universitetet.

Et eksempel på dette er 
Claus Emmeches artikel “Ven-
skabets dannelse” undersøger 
således venskabets potentielt 
dannende indflydelse på men-
nesket, men kobler kun over-
fladisk denne undersøgelse til 
universitetsverdenen. Et andet 
eksempel er Anja C. Andersens 
og Viggo Smitt bidrag “Styr på 
stjernerne” handler om natur-
videnskabelig (ud)dannelse på 
grundskoler og mellemlange 
uddannelser som eksempelvis 
journalist- og læreruddannel-
sen, men uden nogen klar og 
eksplicit forbindelse til univer-
sitet. Endelig er der Per Øhrga-
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ards “Hvorfor danner vi?”, der 
både er en generel indføring i 
dannelsesbegrebet og et for-
svar for en ikke-instrumentali-
stisk forståelse af dannelse, men 
igen uden en klar og eksplicit 
kobling til universiteterne.

En artikel der kun delvist 
lever op til bogens titel er 
Thomas Højrups “Dialektisk 
dannelse i et statssystem og 
en verdensorden under foran-
dring” der med sine 24 sider er 
bogens længste. Artiklen ind-
ledes med en præsentation af 
dannelsesbegrebet ud fra Høj-
rups egne teorier om livs- og 
statsformer, og afsluttes med 
en (med god ret noget bitter) 
analyse af de senere års ud-
vikling på universitetsområdet 
med udgangspunkt i Højrups 
fyring fra KU i 2016. Forbin-
delsen mellem artiklens to dele 
er ikke altid lige klar, og som 
læser skal man langt hen i tek-
sten før universitetsperspektivet 
dukker op.

Antologiens øvrige artikler 
tager alle eksplicit udgangs-
punkt i universitetet og i de 
mange reformer, ændringer og 
eksternt påtvungne krav, som 
har præget såvel danske som 
udenlandske universiteter de 
seneste mange år. Hans Finks 
“om dannelse på et forsk-
ningsuniversitet” indplacerer 
dannelsesdiskussionen i en uni-
versitetshistorisk kontekst, og 
giver et skarpt forsvar for både 
behovet for og nødvendighe-
den af at forsvare universitets 
relative autonomi overfor såvel 
statslig indgriben som kommer-
cielle interesser. Artiklen er kort, 
klar og kontant og kan bruges 
som en generel og principiel 
indføring i en række af nutidens 
universitetspolitiske debatter.

Lisbeth Verstraete-Hansens 
bidrag “Engageret ud over sig 

selv i det fælles. Om sprogfage-
nes bidrag til en tidssvarende 
dannelse” er et lettere om-
skrevet uddrag fra Verstraete-
Hansens og Per Øhrgaards 
bog Sprogløse verdensborgere. 
Om en uddannelsespolitik der 
forsvandt, der ligeledes udkom 
sidste år. Som titlen antyder 
diskuterer Verstraete-Hansens 
bidrag hvordan sprogfagene 
kan bidrage til menneskets 
dannelse, og kritiserer nutidens 
ensidige politiske fokusering på 
engelsk for at underminere og 
fordreje sprogets betydning for 
vores forståelse og fortolkning 
af verden.

Per Aage Brandts bidrag 
“Om dannelsens dannelse” er 
et nærmest essayistisk forsøg 
på at udvikle en semiotisk for-
ståelse af dannelse. Brandts am-
bitionsniveau er tårnhøjt, men 
grundet artiklens begrænsede 
omfang, kun 14 sider, og noget 
løse form er slutresultatet me-
stendels en række interessante, 
men noget ubegrundede, teser 
og antagelser. Antologiens øv-
rige bidrag af Niels Kærgaard, 
Henrik Zinkernagel og Inger 
Sjørslev diskuterer dannelse på 
universitetet ud fra hhv. et øko-
nomisk, et naturvidenskabeligt 
og et antropologisk perspektiv. 
Alle tre artikler er værd at læse, 
både på grund af de konkrete 
analyser der præsenteres, og på 
grund af forfatternes eksplicitte 
bestræbelse på at tænke ud 
over deres egen forskningstra-
dition og se universitets faglige 
discipliner som ikke blot ud-
dannelses- men også dannel-
sesinstitutioner.

Artiklerne i Dannelse på uni-
versitetet er generelt velskrevne 
og interessante, og bogen kan 
anbefales til alle med interesse i 
nutidens dannelses-, forsknings- 
og universitetsdebat.

AT TÆNKE 
MED 
NIETZSCHE

Friedrich Nietzsche: Vi frygtløse
Forlaget Mindspace
152 sider, 200 kr.

Anmeldt af 
Steen Nepper 
Larsen, lektor 
ved DPU, 
 Aarhus Univer-
sitet

“ Vi er ikke nogle tæn-
kende frøer eller 
objektiverings- og re-

gistreringsapparater med 
nedkølede indvolde – vi må 
bestandig føde vore tanker ud 
af vor smerte og moderligt 
give dem alt, hvad vi har i os af 
blod, hjerte, ild, lyst, lidenskab, 
pine, samvittighed, skæbne, 
tilskikkelse. Liv – det vil for os 
sige forvandle alt, hvad vi er til 
lys og flamme, også alt, hvad 
rammer os, vi kan overhovedet 
ikke andet.”

Således skriver Friedrich 
Nietzsche (1844-1900) i 
tekststykke 3 i forordet til an-
denudgaven af Den muntre 
videnskab. La gaya scienza i 
1887. Forlaget Mindspace har 
fortjenstrigt oversat og udgivet 
denne nyskrevne femte bog, 
som Nietzsche gav titlen: Vi 
frygtløse som supplement til de 
oprindeligt fire bøger, der ud-
kom i 1882.

Ih, hvor offentligheden 
savner en stemme som Ni-
etzsches i dag – ikke bare i den 
pædagogiske forsknings- og 
praksisverden, men i hele sam-
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fundsdebatten. Hans skarpe kri-
tik og ætsende ironi, hans viltre 
sprogblomster, hans radikale 
og vitale tanker om eksisten-
sens værdighed og menings-
skabelse efter Guds død og ikke 
mindst hans videnskabskritiske 
og kropsbesyngende klarsyn. 
Som hengiven læser får man 
formeligt lyst til at citere det 
ene skriftstykke efter det andet 
af den gudløse antimetafysiker, 
der opfattede tro på en hinsi-
dig og sandere verden som en 
sygdom i viljen.

“Den største fejltagelse af 
alle! Det bekendte er det vante; 
og det vante er det sværest at 
‘erkende’, det vil sige at se som 
problem, det vil sige at se no-
get fremmed fjernt, ‘uden for 
os selv’ …” (tekststykke 355). 
Nietzsche tordner mod tilsy-
neladende selvfølgeligheder 
af alle arter. Således går det 
eksempelvis ikke an at opfatte 
kroppen som ren fysiologi og 
tanken som ren ånd; thi krop 
og tænkning kan ikke adskilles. 
De højeste værdidomme har et 
kropsligt ophav og udtryk, og 
vi må lære at tænke med hele 
kroppen.

“Vi kan ikke se rundt om 
vores eget hjørne”, skriver Ni-
etzsche i tekststykke 374. For 
ham er “al tilværelse essentielt 
en udlæggende tilværelse”. Ver-
den rummer uendeligt mange 
fortolkningsmuligheder. Tilvæ-
relsen er perspektivisk, og det 
er livet selv – og ikke blot spro-
get, bevidstheden eller erken-
delsen, der bestemmer hvilken 
verden, vi ‘får’. Livets tempo og 
kraft skal give verden farve.

Som studerende og som 
forsker er det oplagt at ka-
ste sig ud i at eksperimentere 
med Nietzsches begreber, dvs. 
at prøve at tænke med dem, 
helt konkret. Der kan således 

spørges kritisk til værdien af 
værdien evidens, og det kan 
undersøges, om der overhove-
det kan anlægges perspektiver 
på læring som kan højne livets 
kvalitet i de lærendes livsper-
spektiv, eller om læringsbegre-
bet hurtigst muligt bør kastes 
ud på historiens mødding.

For 131 år siden Nietzsche 
skriver forunderligt forudseende 
i tekststykke 373, at “en es-
sentielt mekanisk verden ville 
være en meningsløs verden”, 
og at vi ikke skal finde os i at 
se “tilværelsen nedgjort til en 
regnedrengeøvelse og stude-
rekammersyssel for matema-
tikere”. Han ville næppe have 
brudt sig om læringseffekt- og 
trivselsmålinger – endsige have 
jublet over fremdriftsreformen, 
færdiggørelsesbonussen og ud-
dannelsesloftet. Viljens friheds 
og livskraftens udfoldelse burde 
og bør ikke hæmmes af slige 
profane indretninger.

Nietzsche påpeger, at det 
er helt forfejlet at tro, at vi 
er mest os selv i vores egen 
bevidsthed. Bevidstheden er 
overhovedet ikke et privilegeret 
centralperspektiv og et auten-
tisk helle i livets trafik, men sna-
rere gennemtrængt af sociale 
konventioner og begrænset af 
sproget. Først som socialt dyr 
har mennesket lært at blive be-
vidst om sig selv. I tekststykke 
354 kalder ham ligefrem be-
vidstheden for “et forbindel-
sesnet mellem mennesker”, 
mens han begræder, hvorledes 
mennesket bliver gennemsnit-
liggjort og formgivet af sociale 
og sproglige processer, som 
det ikke kan (be)styre, endsige 
holde ‘ude’. Disse betragtnin-
ger er mange år forud for deres 
tid. I dag tales der om diskur-
ser, subsystemer, kommunikati-
onsformer og rationalitetstyper 

på de højere læreanstalter. Men 
samtidig pointerer Nietzsche, 
at mennesket er et tegnopfin-
dende og fortolkende dyr, der 
endnu langt fra har afprøvet 
alle sine muligheder for liv og 
betydningsdannelse.

Før det afsluttende Appen-
diks: “Sange af Prins Vogelfrei” 
gør Nietzsche sig en række 
visionære overvejelser over et 
alternativ til alt det, han ikke 
bryder sig om. Hans ønsker sig 
at være en filosofisk ånd, der er 
en god danser og at opnå en 
ny sundhed: “382. Den store 
sundhed. – Vi nye, navnløse, 
sværtforståelige, vi tidligt fødte 
af en endnu uprøvet fremtid – 
vi behøver til et nyt formål 
også et nyt middel, nemlig en 
ny sundhed, en stærkere, klo-
gere, sejere, dristigere, lystigere 
sundhed, end nogen sundhed 
hidtil har været.”

Om denne fysiologisk-
filosofisk-eksistentielle mod-
standskultur overhovedet har 
en gang på jorden i 2018, 
hjermsøgt som vi er af bio-
politik, sundhedsmetafysik og 
en anmassende besyngelse af 
den tilsyneladende udødelige 
idealkrop er bestemt mere end 
én drøftelse værd både her og 
hisset.

Vi frygtløse er fornemt over-
sat, udmærket indledt og gar-
neret med oplysende noter af 
Niels Henningsen.
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AT TÆNKE 
MED KANT

Immanuel Kant: Oplysning, 
 historie, fremskridt
Forlaget Slagmark
144 sider, 250 kr.

Anmeldt af 
Steen Nepper 
Larsen, lektor 
ved DPU, 
 Aarhus Univer-
sitet

M åske er der tale om 
det mest berømte 
og oftest citerede 

svar på et filosofisk spørgsmål.
Spørgsmålet, der blev stillet 

i 1784, lød: “Hvad er oplys-
ning?”. Og svaret lød: “Oplys-
ning er menneskets udgang af 
dets selvforskyldte umyndighed. 
Umyndighed er manglen på 
evnen til at betjene sig af sin 
forstand uden andens ledelse 
(…). Sapere aude! Hav mod til 
at betjene dig af din egen for-
stand! er altså oplysningens 
valgsprog.”

Oversættelsen af den tyske 
oplysningsfilosof Immanuel 
Kants (1724-1804) samlede 
svar fylder 8 ½ side, og det 
indgik som den anden artikel 
i en lille grøn bog, som det 
idéhistoriske århusianske for-
lag Slagmark udgav for 25 år 
siden. Den blev udstyret med 
den ambitiøse og koncise over-
skrift: Oplysning, historie, frem-
skridt, og indholdet bestod af 
fem nøje udvalgte og oversatte 
historiefilosofiske skrifter af den 
slidstærke mester. Der var såle-
des ikke tale ét originalt værk, 
skrevet af Kant i sin tid.

Det lønner sig efter min 
 mening altid at møde, læse og 
tage kritisk livtag med de ori-
ginale tekster – og ikke bare at 
læse om dem. Dragende er det 
også at smage på de sigende 
titler, der alle mikser princi-
pielle, spekulative og åbne 
 filosofiske spørgsmål og ideelle 
fordringer – samtidig med at 
de demonstrerer tvivlens nå-
degave og er ladet med håb: 
(1) Idé til en almen historie 
med verdensborgerlig hensigt; 
(2) Besvarelse af spørgsmålet: 
Hvad er oplysning?; (3) For-
modninger om begyndelsen 
på den menneskelige historie; 
(4) Om naturens sidste formål 
som et teleologisk system; (5) 
Genoptagelse af spørgsmålet: 
Om den menneskelige slægt er 
i stadig fremadskriden mod det 
bedre.

I 1996 udkom bogen i et 
let redigeret og korrekturlæst 
2.oplag. Efter i mange år at 
have været udsolgt fra forlaget 
og ikke til at opdrive for bogel-
skere er det derfor på mange 
måder en fremragende idé at 
genudgive den i en ny og for-
nem grå hardcoverversion.

Morten Haugaard Jeppesen 
stod som udgiver af den gamle 
1993-version og indledte den-
ne med en overbliksgivende 
indledning, der bl.a. dvælede 
ved det forhold, at Kant fore-
stillede sig, at det var menne-
skeheden opgave at fuldbyrde 
naturens hensigt med vor art: 
at danne en ‘fuldkommen ret-
færdig borgerlig forfatning’ og at 
realisere en ‘verdensborgerlig 
tilstand’, hvori natur og fornuft 
gensidigt understøtter hinan-
den. Det skyldtes ikke mindst, 
at mennesket besidder viljen til 
at underordne naturen – her-
under også sin egen natur – en 
praktisk fornuftsvilje, der kan 

bidrage til at forme menneske-
heden i fremskridtets tjeneste

Nu står Carsten Fogh Nielsen 
ved roret. Han har medtaget 
Haugaard Jeppesens indled-
ning, men bidrager også med 
et nyt efterskrift, der sætter tek-
sterne i bogen i forhold til den 
nyere danske og internationale 
Kant-reception. De gamle over-
sættelser er blevet gået kritisk 
efter i sømmene, og han har 
indsat en række informative, 
forklarende og tekstkritiske no-
ter, så nye læsere ikke risikerer 
at fare mere vild end godt er 
i det umiddelbart vanskeligt 
tilgængelige tankeunivers, 
som filosoffen fra Königsberg 
åbner for læseren. Til sidst i 
bogen optræder der også et 
nyttigt appendiks i form af en 
kommenteret oversigt over 
danske Kant-oversættelser fra 
1796-2015. Igennem de sidste 
20 år er mange af Kants hoved-
værker blevet oversat til dansk, 
ikke mindst af Tom Bøgeskov 
og den utrættelige Claus Bratt 
Østergaard.

I efterskriftet stiller Fogh 
Nielsen skarpt på en række 
nødvendige, uløste og anmas-
sende spørgsmål, der bestemt 
også fortjener at blive drøftet 
i den pædagogiske verden. 
Hvorledes kan ‘rene’ fornufts-
principper og –begreber brin-
ges i anvendelse i den ‘urene’ 
empiriske virkelighed? Hvordan 
kan der formidles mellem en 
erfaringsuafhængig fornuftsfi-
losofi og menneskets konkrete 
(drifts)liv i en historisk og social 
kontekst?

Med et kritisk politisk udblik 
mod autoritære, antidemokra-
tiske og populistiske tenden-
ser i samtiden pointerer Fogh 
Nielsen på bogens sidste side: 
“Kants interesse i historien 
udspringer af hans fornufts-
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baserede tro på og håb om, 
at menneskehedens historiske 
udvikling både kan og bør for-
tolkes som udtryk for en på 
en og samme tid skrøbelig og 
uomgængelig gradvis virkelig-
gørelse af et politisk fællesskab 
baseret på frihed, ligeværd og 
almengyldige retsprincipper.”

I den første Kant-tekst i sam-
lingen, der ligeledes stammer 
fra 1784, toner den naturteleo-
logiske perfektionstanke frem 
i fuldt flor: “Naturen har villet: 
at mennesket helt af sig selv 
frembringer alt, hvad der går ud 
over det dyriske værens meka-
niske indretning, og ikke får del 
i nogen anden lyksalighed eller 
fuldkommenhed end den, det 
selv, fri af instinktet, har skaf-
fet sig gennem sin egen fornuft. 
Naturen gør nemlig ikke noget 
overflødigt og er ikke ødsel 
med brugen af midlerne til sine 
formål.”

I lyset af samtidens drama-
tiske, klimatiske og økologiske 
ubalancer må det åbent dis-
kuteres, om mennesket over-
hovedet formår at lytte til og 
honorere naturens hensigt 
(telos) med os. Eller formuleret 
på en anden og langt mere op-
lysningsdialektisk facon, der sy-
nes at udfordre Kants ‘projekt’: 
Om den menneskelige fornuft 
på én og samme tid er en del 
af løsningen og en del af pro-
blemet (?).

RET RYGGEN – 
DET GØR 
EN RIGTIG 
HUMMER

Jordan B. Peterson: 12 regler 
for livet – en modvægt ( modgift?) 
til kaos
Jyllands-Postens Forlag
406 sider, 300 kr.

Anmeldt af 
Steen Nepper 
Larsen, lektor 
på DPU, 
 Aarhus Uni-
versitet

“ Folk, der ikke stræber 
opad, vil reelt tumle ned-
ad”, skriver den canadi-

ske psykolog Jordan B. Peterson 
i bestselleren 12 regler for livet, 
En modvægt (modgift?) for livet. 
Budskaberne står i kø: Ret ryg-
gen, tag ansvar, sig sandheden 
og sørg for at dine børn er 
til at holde ud. Hvad siger de 
simple leveregler om samtiden?

Bang! Jeg knalder boghove-
det ind i vindueskarmen bag 
sofaen omkring side 346. Så 
vågner jeg op igen og begyn-
der at spekulere. Hvad får mon 
et stort forlag til at fælde en 
masse sagesløse slovenske  træer 
og udgive en uhørt selvglad og 
konfidentielt-snakkesalig mop-
pedreng af bog på 406 sider, 
skrevet af en 56-årig konservativ 
godtkøbspsykolog og hjemme-
rørt influencer fra Canada, med 
titlen 12 regler for livet. En mod-
vægt (modgift?) til kaos.

Mit første bud er, at Jyllands-
Postens Forlags kølige økono-
miske og fremtidsbesyngende 

kalkule har kundgjort, at den 
også vil sælge massivt i Dan-
mark, som den allerede har 
gjort det i en række andre 
lande around the Globe. Jordan 
B. Peterson kan da næsten hel-
ler ikke få hænderne ned, når 
han skriver om de millioner af 
mennesker, der liker ham på 
Facebook, køber og læser hans 
bøger og ser hans YouTube-
foredrag.

Tingene falder fra hinan
den – så nu skal der til
bydes orden og leveregler
Det næste bud er samtids-
diagnostisk. Hvis mange men-
nesker føler eller dagligt får at 
vide, at der er kaos, usikkerhed 
og al for megen anmassende 
kompleksitet i verden, vil der 
‘naturligvis’ opstå et marked 
for kompleksitetsreducerende 
værdier, ædle dyder og attrå-
værdige leveregler. Og her er 
den tilbageskuende, kurserende 
forfatter i sit es. “Syndfloden er 
altid på vej. Dommedag er lige 
om hjørnet.”

Han formeligt afskyr og dæ-
moniserer kaos – både i sam-
funds- og i menneskelivet – og 
prædiker regelfølge, tilregnelig-
hed og orden på alle skalatrin – 
fra makro- til mikro-sfæren. 
“Orden er, når folk omkring dig 
handler i forhold til let forståe-
lige sociale normer og er forud-
sigelige og samarbejdsvillige.” 
Derfor ser han opløsningen af 
den klassiske familieform – be-
stående af en hårdtarbejdende 
og beskyttende far, en kærlig 
og glad mor på hjemmefronten 
og nogle velopdragne, behovs-
udsættende, disciplinerende 
og modige børn – som roden 
til alt ondt. Dertil kommer 
selvfølgelig alverdens applau-
derende samfundskritiske og 
dermed samfundsnedbrydelige 
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tankegange og begreber, der 
strømmer fra den alt for liberale 
universitetsverdens humanisti-
ske og samfundsvidenskabelige 
fakulteter. Dekonstruktivsten 
Jacques Derrida og socialkon-
struktivistiske kønsforskere er de 
værste af de værste.

Men næsten endnu værre 
står det til, når vi glemmer “na-
turens natur” og eksempelvis 
ser stort på de rige sociobiolo-
giske og attråværdige indsigter, 
der befinder sig i hummerlivet 
under havets overflade. Første 
kapitels fyndige budskab lyder 
simpelthen: “Find din inspi-
ration i den sejrrige hummer 
med 350 millioner års praktisk 
indsigt. Ret ryggen.”

Hummere kæmper med 
store klosakse for sikre sig et 
trygt gemmested. De arbejder 
ufortrødent på et etablere “et 
hjem”, “hvor de kan udleve de-
res jæger-samler-livsstil”, skriver 
Peterson. Så hvis vi(!) mænd 
ikke formår at rette ryggen og 
at indgå i en territorial hierar-
kikamp med al vores kraft og 
snilde som en rigtig hanhum-
mer, så bliver ikke belønnet 
neurokemisk; men endnu mere 
fatalt hvis vi taber selvrespekten 
og i værste tilfælde risikerer at 
dø som en gennem-itu-klippet 
slatten sag på havbunden. Med 
en typisk sentens proklameres 
moralen: “Hvis du går rundt og 
bøjer nakken som en besejret 
hummer, så vil folk automatisk 
tildele dig en lav status, og 
den gamle monitor, som findes 
dybt nede i den hjernedele, du 
stadig deler med krebsdyrene, 
vil tilskrive dig en lav place-
ring i hierarkiet. Og så skruer 
din hjerne automatisk ned for 
produktionen af serotonin. 
Det vil gøre dig mindre glad 
og tilfreds og mere nervøs og 
trist …”

Jesus som sakralt 
og  profant forbillede
Belæsset med talrige Bibel-
referencer og genkommende 
citationslystne studiedyk ned i 
kristendommens, buddhismens 
og jødedommens arkiver for-
står forfatteren fundamentalt 
livet som lidelse, og helvedet 
antager form af et dybt kaos 
og en truende formløs tom-
hed. “At rette ryggen betyder, 
at man bygger arken, som 
redder verden fra oversvøm-
melsen, at man leder sit folk 
gennem ørkenen på flugt fra 
tyranniet …/…/ Det betyder, at 
man skal bære korset på sine 
skuldre …/…/ Lad være med et 
gå dugnakket rundt.”

Livet er kort; men du skal 
lade være at skyde skylden på 
andre. Levereglerne tager form 
som bydeformer: Vær præcis 
i det, du siger. Konfrontér til-
værelsens kaos. Ryd op i dit liv. 
Præcisér dit bestemmelsessted 
og udstik din kurs. Fej for egen 
dør, inden du kritiserer verden. 
Vælg venner der vil dig det 
bedste.

Peterson ynder at give mæle 
til stabil livsvisdom. For den el-
lers så sikre klippegrund under 
hverdagslivet smuldrer, hvis folk 
er løgnagtige, drikfældige eller 
hinanden utro. Men også hvis 
mennesket af svaghed svigter 
sit kald, eller hvis velmenende 
autoriteter ikke lader børnene 
være i fred, når de løber på 
skateboards på potentielt hals-
brækkende trapper og veje 
rundt om University of Toronto, 
hvor han arbejder. Livet skal 
være farligt for at kunne blive 
modigt og i bedste tilfælde vir-
tuost, lyder det fra psykologen.

Tonen er individualpsykolo-
gisk, og de mange sider krydres 
med anonymiserede klip fra kli-
nisk psykologiske samtaler med 

hundredevis af klienter og ikke 
mindst talrige, ofte hudløst-
personlige og selvudleverende 
historier fra skribentens eget liv. 
Han øser af kort sagt af hoved-
stolen med beretninger om sin 
syge datter, natlige druk- og 
bilture i ungdommens forfrosne 
provins højt mod nord og høj-
røstet eksistentiel tvivl. Gamle 
venner bliver skygger af sig 
selv – andre begår selvmord.

Læseglæder på trods
Kvinder tiltrækkes af magt-
fulde mænd, der sikrer dem 
sikkerhed og ro til at tage sig 
af afkommet, og drenge børn 
skal ikke feminiseres. Sådan er 
naturens orden. Vi er versioner 
af Gud i lav opløsning; men 
langt de fleste er uduelige og 
værdiløse skabninger. Sådan 
er religionens og samfundets 
orden. Alt sammen ifølge Pe-
terson; men det er ikke just 
sådanne sætninger, der holder 
én vågen, endsige champagne-
bruser over af tankevækkende 
og smittende viden.

Men på side 261 skriver han 
så, at en god foredragsholder 
taler med og ikke til sine tilhø-
rere. Den talende må være op-
mærksom på hver bevægelse, 
gestus og lyd i tilhørerskaren. 
Det gør foredraget til en vari-
ant af samtalen. Ansigterne er 
talende, og den trænede fore-
dragsholder formår at møde og 
nænsomt aflæse de individuelle 
blikke. Tilhørerne kommunike-
rer ikke-verbalt med den fore-
dragende. “Der er heller ikke 
noget, der hedder ‘et publi-
kum’. Der er individer, som skal 
inddrages i samtalen.” Øjnene, 
mundvigen, kropsholdningen. 
Meget er i og på spil, når et 
foredrag emmer af kropslighed 
og nærvær – og selvfølgelig 
også når det absolut ikke gør 
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det. I et glimt som dette blev 
jeg berørt af Petersons ord, må-
ske fordi jeg såre kongenialt har 
oplevet og tænkt præcist det 
samme.

Bogen igennem skriver han 
Væren med stort V, fordi han 
med egne ord ønske at indskri-
ve sig i en Heidegger-inspireret 
tanketradition for at kunne tale 
om Væren forstået som noget, 
der altid skabes, fordi noget 
sker, og fordi vi oplevet det at 
være til som noget uforgænge-
ligt, uerstatteligt og eksisten-
tielt engageret. Så meget desto 
mere uforståeligt er det der-
for, at den fine ode til Væren 
som proces og tilblivelse står i 
eklatant modsætning til hans 
forudsigelige, biologistisk-natu-
ralistiske og såre betænkelige, 
moraliserende og kulturkonser-
vative budskab. For en genuin 
og fundamental Værensfilosofi 
bør efter min mening ikke ser-
vereres i form af forsimplede 
leveregler og slet ikke garneres 
af selvglade strofer.

Exit
Som sagt er bogens opbygning 
og stil meget let tilgængelig. 
Eller formuleret med lidt andre 
ord: Indstigningshøjden til vær-
ket er max fem centimeter.

Men skulle Peterson få år-
vågne læsere, vil de nok undre 
sig over, at det hele to gange 
af bogens omslag fremgår, at 
bogens undertitel lyder: En 
modvægt til kaos – for blot to-
tre sider inde i murstenen at er-
fare, at der ligeledes to gange 
her står: En modgift til kaos, jf. 
originalens Antidote.

Dette ubehjælpsomme og 
ubeslutsomme forlagsmæssige 
roderi, der udstyrer en – mere 
eller mindre sagesløs bog – 
med hele to forskellige under-
overskrifter, følges behørigt til 

dørs af en konsekvent mistrø-
stig korrekturlæsning. Dertil 
kommer, at den burde have 
været udstyret med et navne- 
og emneregister.

INGEN KOGNI
TION UDEN 
EMOTION, OG 
VICE VERSA

Peter Ø. Andersen: Følelser og 
pædagogik i samfundsteoretisk 
perspektiv
Hans Reitzels Forlag 2018 
(Pædagogik og Samfund; 4)
296 sider, 325 kr.

Anmeldt af  
Jacob Korn-
beck, fuld-
mægtig i 
Europa-Kom-
missionen, 
Bruxelles

F or år tilbage forskede 
Peter Ø. Andersen med 
observationer i dan-

ske daginstitutioner og blev 
opmærksom på emotionelle 
skift i de små børns adfærd 
ved afhentning gennem deres 
forældre. Feltobservationerne 
skærpede hans interesse i at 
forstå emotionelle aspekter af 
pædagogiske processer. Resul-
tatet er denne bog, der hen-
vender sig til en bred kreds af 
interesserede læsere, men som 
i særdeleshed vil kunne anven-
des på de pædagogiske uddan-
nelser. Bogen repræsenterer en 
encyklopædisk opsamling af 
den relevante viden og læses 
som et praktisk kompendium.

Kapitel 1 præsenterer kon-
krete eksempler på forhold og 
situationer, der betinges af fø-
lelser. For læsere med interesse 
i pædagogisk arbejde med an-
dre aldersgrupper bør det dog 
understreges, at materialet er 
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begrænset til (egentlig de yng-
ste) børn. Kapitel 2 fokuserer 
på, hvorledes medlemmer af de 
pædagogiske professioner i de-
res pædagogiske praksis forhol-
der sig (eller ikke forholder sig) 
til børns følelser. Kapitel 3 inde-
holder en typologi af forskellige 
følelsesbetonede situationer og 
problematikker, medes kapitel 
4 omhandler tillid og kapitel 
5 en række “centrale følelser”. 
Emnet for kapitel 6 er den 
pædagogisk-institutionelle kon-
tekst og dens implikationer på 
det emotionelle plan, medens 
kapitel 7 er viet til det pædago-
giske personales egne følelser. 
I kapitel 8 findes et uddrag af 
pædagogikhistorien til påvis-
ning af følelseslivets betydning 
i forskellige historiske teorier og 
praksisformer, medens kapitel 9 
sammenfatter forskellige dertil 
hørende teorier. Kapitel 10 fre-
drager de vigtigste læresætnin-
ger af undersøgelsen, heraf den 
empiriske part, idet forfatteren i 
del af sit feltarbejde har foreta-
get interviews med pædagogi-
ske praktikere. Specielt vender 
han sig kritisk imod forsøg på 
at tematisere det emotionelle 
liv som antagonistisk til det 
kognitive (s 250).

Sidstnævnte aspekt kunne 
med fordel være udviklet i 
større udstrækning og mere 
eksplicit.

Der er god grund til be-
skæftigelse med emotionernes 
betydning – og der kan afgjort 
iagttages et emotionelt deficit 
i mange (ikke kun pædagogi-
ske) institutioner – ikke blot for 
individuelt velvære og velfærd, 
men ligeledes for de kognitive 
funktioner. For medens velvære 
og velfærd betones (i varieren-
de grad og udtryk) i de fleste 
vestlige undervisningssystemer, 
fx folkeskolelovens formålspara-

graf (jf. § 1: “og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling” 
samt stk. 3: “præget af åndsfri-
hed, ligeværd og demokrati”), 
er disse undervisningssystemer 
aktuelt under pres fra asiatiske 
systemer, der værdsætter in-
dividuelt velvære og velfærd, 
herunder emotioner, i ringere 
grad. Få har vel angrebet vest-
lige pædagogiske idealer og 
praktikker som Amy Chua med 
beststelleren Battle Cry of the 
Tiger Mother (Chua, 2011). Det 
kan heller ikke nægtes, at der 
mange enkelte miljøer i vestlige 
samfund kan udstråle et etos 
af mættethed, kedsomhed om 
sløvhed – samtidig med at an-
dre (ofte mindre privilegerede) 
miljøer i de samme samfund et 
udstråle et ganske andet etos. 
Det kan være nedslående at 
møde vestlige mennesker, der 
kun med vanskelighed kan for-
mås til noget vanskeligt. Og 
dog er der grund til at tvivle 
på, at den aktuelle trend til 
mere central styring, flere eva-
lueringer og tests er vejen frem. 
En af grundene er forholdet 
mellem følelser og pædagogik, 
idet emotionerne har betyd-
ning for kognitionen (Miao, 
Humphrey & Qian, 2018).

Debatten om følelser og 
pædagogik bør dog også ind-
drage komparative perspektiver 
på læringsformer, holdnin-
ger, tolerance over for hårdt 
arbejde og nederlag, indstil-
ling til vanskeligt tilgængeligt 
materiale, m.m. Siden 1995 
ses kognitive færdigheder i en 
række industrilande at være 
dalet, idet Sydkoreas resultater 
tilskrives en senere industriali-
sering (Flynn & Shayer, 2018). 
Dette kunne dog også skyldes 
konfucianistisk opdragelse og 
disciplin. Udbredt brug af nye 
teknologier kan medføre deskil-

ling, fx ved brug af GPS i stedet 
for bykort eller navigation helt 
uden hjælpemidler (Javadi, et 
al., 2017). Tidligt var det be-
vist, at Londons taxichauffører 
udviklede deres hippocampus 
bedre end byens buschauffører, 
der kørte faste ruter (Maguire, 
Woollett & Spiers, 2006). Dette 
må alt sammen have konse-
kvenser. Peter Ø. Andersens 
bog er en velegnet trædesten 
til at fortsætte reflektionen og 
tage den videre til det næste 
stade.
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TEMA: TAG DØMMEKRAFTEN TILBAGE – MEN TILBAGE TIL HVAD?
Dømmekraften er traditionelt blevet opfattet som en af de vigtigste kvalifikationer hos de profes-
sionelle. Organiseringen af bestemte erhverv som professionelt arbejde er ofte blevet begrundet 
med henvisning til den professionelle dømmekraft. Igennem en del år er denne stærke tiltro til 
dømmekraften og mere generelt den professionelle organisering af arbejdet blevet udfordret fra 
flere sider. Kunne andre og mere demokratisk baserede organiseringer af arbejdet udvikles – hvor 
der stadig var plads til og efterspørgsel på den professionelle dømmekraft?
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