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Gennem årene har DpT haft flere temaer om kunst og æstetisk arbejde i 
pædagogisk praksis. I 1999 med ”Æstetik, kunst og pædagogik” (DpT nr. 4/1999) 
og ti år senere med temaet ”Æstetik” (DpT nr. 2/2010). I disse temanumre var 
fokus især på spørgsmålet om æstetikkens generelle betydning for pædagogisk 
praksis, samt en problematisering af æstetikkens tilsyneladende (politiske) 
nedprioritering i samme praksis. I dette temanummer zoomer vi ind på den 
aktivistiske dimension af kunst-baserede pædagogiske interventioner og praksis. 
Hvilke følelser, erkendelser, ideologier og politiske mobiliseringer er på spil? 
Hvilke muligheder for at fortolke, performe og beskue verden og livet faciliteres 
af æstetisk-kunstnerisk pædagogik, og hvilke sociale forandringsprocesser 
rummes heri?

Politiske filosoffer som Chantal Mouffe og Jacques Rancière har pointeret 
kunstens potentiale og plads i sociale forandringsprojekter. Men de 
repræsenterer forskellige tilgange til kunstens politiske og pædagogiske 
potentiale. Mouffe (2013) argumenterer for, at siden al kunst er politisk, så 
vidt at den udgør en symbolsk organisering af sociale relationer, kan kunsten 
bruges som de undertryktes redskab i kampen mod hegemoniet. Rancière 
(2010) kritiserer denne ”utilitaristiske pædagogisering” af kunsten, idet kunsten 
på denne måde får amputeret sit dekonstruerende og forstyrrende potentiale, 
som er forudsætningen for social forandring. Hvad sker der således, når kunsten 
arbejder i en fremmed sags (pædagogikkens) tjeneste – eller omvendt? Og i 
kulissen rumsterer Theodor W. Adorno med sin livslange interesse for æstetik 
og kunstens autonomi.

Med andre ord har vi med dette temanummer ønsket at lukke op for diskussionen 
af og erfaringerne med, hvilke dynamikker mødet mellem det pædagogiske, 
kunstneriske og politiske sætter gang i. I forlængelse heraf har vi ønsket bidrag, 
der beskæftiger sig med kunstneriske metoder i pædagogisk forskning, og 
hvordan forskningsinteresser komplicerer kunst-baseret pædagogiks politiske 
ambitioner og sociale forandringspotentiale (Johansen 2002; Myong 2018).

Temaet rummer fire længere artikler, et bidrag til DpT’s Glemmebogen og et 
kort essay.

Temaredaktionen, Marta Padovan-Özdemir 
og Søren Langager

TEMAINDLEDNING: Kunst, politik og 
pædagogik
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I artiklen ARTografiske fortællinger, skrevet af Lisbeth Haastrup, Mette 
Berndsen og Irene Ucini Jørgensen, kastes læseren ind i pædagogiske 
situationer, hvor radikalt anderledes dannelsesprocesser finder sted. Inspireret 
af ARTografien som en metodologi til at forme, forstå og beskrive processer 
med Art, Research og Teaching, giver artiklen via en nyudviklet model et bud 
på, hvordan videnformer, der ofte er adskilte i uddannelser og positioner, netop 
i pædagogiske sammenhænge gennem kunstneriske og æstetiske processer kan 
skabe samspil, udfordre alle til nye erkendelser af såvel ligheder som forskelle og 
åbne for dannelsesprocesser, der fører helt andre steder hen end forventet.

Artiklen følges op af Marta Padovan-Özdemirs Kunst og pædagogik i et 
postmigrationssamfund. Her rejses blandt andet spørgsmålet, hvilket pædagogisk 
projekt, der tegner sig, når kunstnere ”giver stemme til” mennesker med 
flygtninge- og indvandrerbaggrund, og hvordan en sådan kurateret stemmeføring 
kan forstås som en pædagogisk intervention i et postmigrationssamfund. 
Artiklen indledes med en teoretisk afsøgning og diskussion af kunstens 
pædagogiske potentiale, og hvorledes dette potentiale lader sig udfolde i et 
postmigrationsperspektiv. Denne teoretiske afsøgning danner ramme for den 
følgende analytiske diskussion af kunstprojektet 100% FREMMED?

Den tredje artikel er ”Hvem er jeg?”- en undersøgelse af kunstens betydning for 
identitetsudviklingen hos udsatte unge. Den er skrevet af Mette Rold, Mostafa 
Yamil og Thomas Bille og tager afsæt i et empirisk materiale fra et forsknings- 
og udviklingsprojekt i pædagoguddannelsen. Artiklen udforsker kunstens 
og kulturens potentiale i forhold til styrkelse af udsatte unges personlige 
identitetsudvikling og livsduelighed, der peger fremad mod videre uddannelses- 
og arbejdsliv. Kunsten sættes i spil som aktivistiske interventioner i en social 
praksis med henblik på transformativ læring i tæt samspil med Art-Based-
Research (ABR) som undersøgelsesdesign.

Hvordan kan kunst fremme demokratisk dannelse i skolen? Det er et af de 
spørgsmål, der stilles i artiklen Demokratisk dannelse - mellem kunst og pædagogik. 
Den er skrevet af Bennyé D. Austring og Mikkel Snorre Wilms Boysen, og giver 
bud på et forskningsbaseret svar på dette spørgsmål og undersøger problemer 
og gevinster ved at åbne for trafikken mellem kunst og pædagogik – begge veje. 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i EU-projektet Reach Out, og analyserer 
og diskuterer kunstneres og elevers interaktioner i en række cases med afsæt i 
Ranciéres og Biestas filosofiske teorier. Studiet peger på, at kunstnerne formår 
at skabe et læringsmiljø, hvor aktiviteter med æstetiske formsprog synes 
sammenvævet med demokrati-relaterede dannelsesmål.

Temaredaktionens ambition om at accentuere og undersøge det politiske i 
krydsfeltet mellem kunsten og pædagogikken forstået som politisk emancipation 
og kritik af undertrykkelse er ikke blevet så dominerende et perspektiv i de 
indsendte artikler. Marta Padovan-Özdemirs bidrag udgør undtagelsen, 
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idet hun teoretisk såvel som empirisk undersøger kunstens pædagogiske 
forandringspotentiale og samfundskritiske aspirationer i en migrationskontekst. 
Anderledes, men med visse af de samme teoretiske inspirationskilder, 
undersøger Bennyé D. Austring og Mikkel Snorre Wilms Boysen, hvordan 
krydsninger af kunst og pædagogik begrænser eller åbner op for demokratisk 
dannelse af elever i forskellige nationale skole-kontekster. Her træder forholdet 
mellem individ og fællesskab frem som et centralt omdrejningspunkt for såvel 
kunstnere som lærere. Samme optagethed af individet og gruppen finder vi i 
Mette Rold, Mostafa Yamil og Thomas Billes bidrag, der på mikroplan studerer, 
hvordan kunstaktivistiske interventioner i social praksis, kan styrke udsatte 
unges identitetsudvikling og livsduelighed – samtidig med at de udvikler nye 
fortolkninger af lokal kulturarv.

Idet temaredaktionen har opfordret bidragsyderne til at eksperimentere med 
formidlingen af deres forskning og erfaring fx gennem illustrationer, videolink, 
poetiserede fremstillinger og/eller genrekombinationer, ser vi også bidrag, hvor 
kunsten arbejder i den pædagogiske forsknings tjeneste. Dette kommer til udtryk 
i Rold, Yamil og Billes bidrag, hvor kunstneriske processer muliggør flydende 
rolleskift mellem de udsatte unge og forskerne. I samme ånd, men i mere radikal 
form, præsenterer Lisbeth Haastrup, Mette Berndsen og Irene Ucini Jørgensen 
i deres artikel en kunstintegreret forskningsmetodologi, som åbner for radikalt 
anderledes erkendelsesformer.

Efter de fire artikler slutter vi temaet af med Pædagogikkens glemmebog og et 
kortere essay.

For et par år siden introducerede DpT serien Pædagogikkens glemmebog 
med genoptryk af mindre udvalgte dele af centrale værker af ældre dato, der 
kommenteres og sættes i nutidigt perspektiv. Det er hvad Simon Nørgaard 
Iversen gør i Kunst som negation: om Adornos Æstetisk teori.” Ästhetische 
Theorie” udkom første gang i 1970, og er Theodor W. Adornos hovedværk om 
æstetik og kunst og dennes relation til menneskets emancipation. I år er det 50 
år siden værket udkom, og dermed er det meget passende at gøre en lille status 
over værkets nutidige relevans.

… og så har vi valgt at sætte en lille krølle på temaet. DpT går i gang med at lægge 
samtlige numre af tidsskriftet fra 1970’erne og frem ind på vores hjemmeside i 
digital form, så der kan søges på artikler og emner og downloades fuldtekstartikler. 
I den anledning har vi i 2020 temaet valgt at supplere med et essay - Dobbelte 
spor. Socialpædagogik, kunst og æstetik - skrevet af Søren Langager til temaet 
”Æstetik, kunst og pædagogik” i 1999. Det hører på ingen måde til i kategorien 
Glemmebogen, men kan muligvis inspirere læsere til overvejelser over, om nogle 
grundproblematikker omkring kunst i pædagogikkens tjeneste i dag er meget 
anderledes end for tyve år siden.



TEM
A

IN
D

LED
N

IN
G

: Kunst, politik og pæ
dagogik

TEMA#2 - AUGUST - 2020 S. 5 - 9

Således håber vi, at temanummeret vil være med til at inspirere yderligere 
diskussion og eksperimenteren i den pædagogiske praksis såvel som forskning, 
der med kunsten som forstyrrelse, redskab eller følgesvend kan skabe nye 
og anderledes erkendelses- og udviklingsmuligheder samt måske bringe det 
politiske og samfundsorienterede i forgrunden af pædagogisk praksis såvel som 
forskning. 
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Fortælling 1: En åbning  

Man kan blive i tvivl, om det er noget fremmed eller noget velkendt, der hvisker 
til os. Hvæser måske. På gulvet i Knud Rasmussens Hus helt ude ved klinten i 
Hundested står en kvinde med langt sort hår. På hovedet bærer hun en fjerpragt, 
der står som en sort krone mod himlen i det fjerne og skildvagt til det rum og den 
fortælling, der venter os. Kroppen er ladet med en ukendt energi, der spreder sig 
som forventning i rummet.  

Nu bukker hun sig, tager sin tromme op fra gulvet og slår taktfast på skindet og 
på kanten. På oversiden og på undersiden. Blidt begynder hun at synge og rokke 
og smelter sammen med trommen i lyd, takt og bevægelse. Hun løfter langsomt 
knæene i høje spidse vinkler og sætter glidende tåspidsen i gulvet med en dansers 
præcision. Hvæser og hvisker, ånder og stønner. Lydene tryllebinder, men de er 
også foruroligende. 

Artiklen kaster læseren ind i fem pædagogiske situationer, hvor radikalt 
anderledes dannelsesprocesser finder sted. Inspireret af ARTografien som 
en metodologi til at forme, forstå og beskrive processer med Art, Research 
og Teaching, fortæller vi, hvordan kunstneres, forskeres og læreres møder 
om undervisning og formidling i forskellige sociomaterielle felter ikke kun 
forandrer elever/studerende, men også kunstneren, forskeren og læreren 
selv. Artiklen giver i en nyudviklet model et bud på, hvordan videnform-
er, der ofte er adskilt i uddannelser og positioner, netop i pædagogiske 
sammenhænge gennem kunstneriske og æstetiske processer kan skabe 
samspil, udfordre alle til nye erkendelser af såvel ligheder som forskelle og 
åbne for dannelsesprocesser, der fører helt andre steder hen end forventet.

Emneord: ARTografi,  dannelsens dialektik,  kunstneriske processer, 
samskabelse, teaching artistry 

Lisbeth Haastrup, Mette Berndsen
og Irene Ucini Jørgensen

ARTografiske fortællinger
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Hun lægger trommen. Stikker fingrene i håret og trækker det ind over ansigtet, 
mens hun pludselig udstøder et andet og mørkere hvæs. Fingre og arme griber ud 
i rummet som klør. 

Hun bevæger sig nu årvågent med et dyrs sitrende bevægelser og vender sig smidigt 
rundt i denne dans mellem dyr og menneske. Næsten uden vi opdager det, er hun 
oppe på den runde, polstrede bænk i nichen. Hun kryber sammen i en lavere 
kropsstilling, hvorfra der både kan hentes kræfter og hurtigt sættes af. Pludselig 
vandrer de dyriske lyde og bevægelser videre ind i et nyt register. En lavere 
fortællende stemme- eller halslyd fremkalder et uvirkelig fremmed og uhyggeligt 
slør som en usynlig åndeverden. Pludselig hopper kvinden ned på gulvet; i en 
glidende bevægelse og perfekt overgang trækker hun et par usynlige gardiner til 
side og smiler til os: “Jeg hedder Aviaja”.  

Mødet med Aviaja efterlod sanseapparatet piv-åbent. Følelser, anelser og 
fornemmelser ledte i situationen efter betydning uden rigtig at forstå.

Fig 1: Aviaja Lumholt i Knud Rasmussens Hus, 2019
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Denne situation fandt sted som en del af et kursusforløb for lærere, rammesat 
af to af artiklens tre forfattere i regi af firmaet Kultur på Tværs. Aviaja Lomholts 
grønlandske trommedans blev for os et billede på det særlige, forstyrrende og 
grænseoverskridende møde med kunst, kunstnere og kunstneriske processer, 
som kan igangsætte dannelsesprocesser. 

I artiklen beskriver vi en række pædagogiske situationer ud fra ARTografien, 
som er en metode til at forme, forstå og beskrive radikalt anderledes 
dannelsesprocesser med kunst. Det radikale skal i artiklen forstås som måden, 
hvorpå de involverede parter, subjekter og objekter, form og indhold kommer 
til at stå i gensidige relationer. Gennem ARTografiens sensibilisering af møder 
på tværs af gængse kategorier som kunst, forskning og undervisning, kan nye 
samarbejder komme i gang, bredes ud til og forankres i de sammenhænge, hver 
af deltagerne kommer fra. ARTografiske projekter og -samarbejder bliver i disse 
år institutionaliserede og formaliserede i Danmark med eksempelvis åben skole, 
Nationalt videnscenter for eksterne læringsmiljøer, skoletjenesternes mange 
tilbud, Statens Kunstfonds Huskunstnerordning og Artists in Residence. 
Udviklingen af en didaktisk model for ARTografiske møder er artiklens 
forskningsbidrag i en dansk kontekst. 

ARTografi

Den canadiske professor i Art Education, Rita Irwin definerer ARTografien 
som kunstneren (Artist), forskeren (Researcher) og underviserens (Teacher) 
(A-R-T´s) fælles måde at ”skrive” og “beskrive verden” på (Irwin 2019). Hun 
definerer og karakteriserer ARTografien meget bredt som de stadige processer, 
hvori verden undersøges i mulige kunstformer og måder at skrive på, som ikke 
er adskilte eller hierarkisk illustrerer hinanden, men tværtimod er forbundet og 
sammenvævet, så de føjer noget til hinandens form og indhold. Men der er også 
særlige ambitioner for processen som en metodologi:

“A/r/tographical work are often rendered through the 
methodological concepts of contiguity, living inquiry, openings, 
metaphor/metonymy, reverberations and excess which are 
enacted and presented/performed when a relational aesthetic 
inquiry condition is envisioned as embodied understandings 
and exchanges between art and text, and between and among the 
broadly conceived identities of artist/researcher/teacher.” (Irwin, 
2020)  

Kunstneriske og æstetiske processer og arbejdsformer gør, at ARTografien får 
en særlig forankring og betydning for alle deltagere og for de involverede steder, 
institutioner og projekter, der ligeledes forandres og dannes. Gennem fælles 
undersøgelser og gensidig kritik fra såvel A, R og T kan nye forskningsspørgsmål 
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formuleres og forfølges. Projekterne kan således: “articulate an evolution of 
research questions, and present their collective evocative/provocative works to 
others.” (Irwin, 2020)

Hvor Irwins udgangspunkt er forskning i Art Education, har Tim Ingold sit i 
antropologien og i en bredere kulturvidenskabelig og kulturhistorisk forskning. 
Med afsæt i relationerne mellem de fire A´er (Anthropology, Archaeology, 
Art and Architecture) argumenterer han f.eks. i Making (Ingold, 2013) for, 
hvordan materialer og mennesker formes i gensidige processer og indskriver 
sig i en bred kultur- og dannelsesforståelse. En sådan forståelse er det fælles 
udgangspunkt for os i forskningsenheden og kandidatuddannelsen Materiel 
kulturdidaktik på DPU, hvor vi på et kulturvidenskabeligt grundlag arbejder på 
at begrunde kunstneriske og æstetiske processer i forhold til en almen didaktik. 
Vi forsøger også at praktisere en materiel kulturdidaktik, der gennem dialektiske 
skift mellem teori og praksis forbinder A-R-T med hinanden, men er kun på vej 
med at praktisere det i forskning. Med artiklens fortællinger vil vi ligesom Irwin 
invitere til videndeling på tværs af art making, research, teaching and learning.

Dialektik og dobbeltgreb

Vi har valgt at præsentere vores cases som fortællinger. Dette narrative greb 
muliggør flere forståelsesniveauer og rummer inspiration fra et æstetisk 
erfaringsbegreb, der kobler det konkrete og det abstrakte, det partikulære og det 
almene i dét teolog og idéhistoriker Dorthe Jørgensen kalder en udvidet tænkning 
(Jørgensen, 2008, 2015). Denne tænkning sigter mod forståelse gennem en 
sensitiv erkendelse og rummer både i indhold og form en dialektik mellem 
nærvær og eftertanke (Jørgensen, 2018). Jørgensen praktiserer blandt andet en 
sådan udvidet filosofisk tænkning i sit pædagogiske laboratorium gennem en 
fælles sym-filosoferen. Laboratorietanken ligger som en grundstruktur i flere af 
artiklens cases og samarbejdet om artiklen, ligesom den æstetiske erfaring her 
udgør kim og kerne i artiklens bud på radikale dannelsesprocesser. 

Haastrup og Knudsen (2015) har på lignende vis arbejdet med et dobbeltgreb i 
det dialektiske forhold mellem Topos, forstået som det at være situeret kropsligt 
og materielt i tid og rum, og Logos, forstået som de ord, begreber og diskurser, 
der tænkes og tales netop her. I deres bud på en teori- og praksisdidaktik 
veksles der mellem disse måder at arbejde på. Med Topos-Logosmodellen kan 
den kunstneriske, forskningsmæssige og pædagogiske praksis analyseres som 
bevægelser mellem det nære, partikulære (Place) og det fjerne, almene (Space) 
på Toposaksen – og som det, man siger (teori) og gør (praksis) på Logosaksen.  

Analyseres hver af de tre praksisser A-R-T og deres forståelser af kunst hver for 
sig og dernæst i forhold til hinanden træder forskelle frem, der peger på, hvad 
der set fra hver af disse vil være fremmed og grænseoverskridende i et møde og 
samarbejde. Ud fra et underviserperspektiv bliver kunst diskuteret som enten 
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et middel i undervisningen til at forstå et fagligt/teoretisk stof og talt om som 
æstetiske læreprocesser eller kreativitet. Eller kunst ses som et mål i sig selv uden 
for underviserens kompetenceområde. Det overlades i så fald til professionelle 
kunstnere og til kulturinstitutioner uden for skolen. Fra en kunstnerpraksis er 
kunsten et mål i sig selv og kunsten deles gerne med andre. Når kunstneren 
indgår i samarbejde med undervisere, er det med en vis bekymring for 
manglende pædagogiske kompetencer, og deltagelse i pædagogiske projekter 
anerkendes ikke altid som en kvalitet i de professionelle kunstneres CV. For 
kunstneren er det vigtigt at skelne mellem æstetiske processer, som alle kan gøre, 
og kunstneriske processer, som kunstnere kan gøre mhp. at skabe kunstværker 
(Haastrup og Sørensen 2017). Fra en forskerpraksis kan både kunst og pædagogik 
som så meget andet være indholdet i det, der undersøges på en videnskabelig 
måde. Men at bruge kunst i forskningen og se forskningens produkter som 
kunstværker betragtes ofte som uvidenskabeligt og ligger i de fleste tilfælde uden 
for de former for anerkendelse, som tæller i forskernes CV. Selvom der inden for 
skolers, uddannelsers og universiteters humanistiske og særligt de kunstneriske 
fag er mange samarbejder mellem kunstnere, undervisere og forskere, og nogle 
forener disse praksisser, så har hver af disse professionelle praksisformer deres 
faglighed og interne anerkendelsesformer, som udfordres, hvis de mødes. 

Det er i mødet, muligheden for dannelse opstår. Netop når kunstnere, 
undervisere og forskere mødes i pædagogiske situationer, åbnes muligheden 
for – måske bag om ryggen – at blive rystet i de grundlæggende og vante måder 
at arbejde samt tænke sig selv og sin praksis på. Når man sammen begiver sig 
ud i usikre og åbne forløb, er der noget på spil, der fordrer tillid til hinandens 
forskellighed. Disse situationer kræver også, at alle både giver og modtager i 
sociale relationer, der bryder hierarkier og givne positioner. Artiklens almene 
dannelses- og læringsforståelse er således relationel, og et møde defineres af 
det indhold, deltagerne mødes om gennem tidsligt afgrænsede forløb i den 
sociomaterielle kontekst, det foregår i. Dannelsesrummet er dermed også 
situeret i stedet, materialiteten og deltagernes kroppe. 
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Didaktisk model for ARTografiske møder

I vores artikelsamarbejde har vi udviklet en model for at bidrage til en visualisering 
og systematisering af ARTografien til brug i pædagogiske og didaktiske 
sammenhænge. Den er et bud på en almen model for, hvordan A-R-T mødes 
med et pædagogisk formål. Den røde cirkel udgør en pædagogisk praksis som 
en helhed, indskrevet i et sociomaterielt felt, der er de konkrete institutionelle, 
faglige, materielle rammer og sociale interaktionsformer, som findes præcis på 
dette tidspunkt.

Den røde cirkel er også mødestedet for forskellige deltagerpositioner; 
Artist, Researcher og Teacher, og de tre positioner deltager med hver deres 
forudsætninger, forventninger og fagligheder. A-R-T betegner dermed ikke 
kun de deltagende kunstnere, forskere og lærere som personer og positioner, 
men også kunst, forskning og undervisning som særlige virksomheds- og 
erkendeformer, der mødes om et pædagogisk dannelsesforløb for og med 
andre. Disse ”andre” betegnes i modellen som Students og markeres som en 
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fjerde position i pyramiden i midten. Students kan i den konkrete praksis være 
elever og studerende. Men hver af positionerne A-R-T har også del i positionen 
Student, idet alle betragtes som deltagende og lærende i en fælles praksis. 
Det betyder, at de radikalt anderledes dannelsesprocesser, som står centralt i 
modellen, har potentiale til at omfatte ikke alene Students, men også A-R-T i 
fælles og gensidige dannelsesprocesser.

Den inderste stiplede cirkel i modellen, ART, betegner kunsten og dermed de 
kunstneriske og æstetiske processer, som kan åbne op for radikalt anderledes 
dannelsesprocesser. Med den stiplede omkreds ønsker vi dels at vise, at ART 
altid og allerede er en del af og står i forhold til de sammenhænge, de indgår i, 
dels at det anderledes ikke kan fylde det hele eller være der hele tiden uden at 
ophæve sig selv og blive almindeligt.

I modellen ligger også en dannelsesforståelse: Med inspiration i Hegels tænkning 
kan dannelse i såvel kunstneriske som forskningsmæssige og pædagogiske 
processer forstås gennem tre faser, der går fra at forstå sig selv og verden i-sig, 
til at møde noget andet eller få sat noget for-sig og til gennem modstand, 
refleksion og forandring at have gjort det nye til noget i-og-for-sig, men også 
det kendte for-sig til noget, der kan forstås anderledes (Hegel, 2005). Gadamer 
taler om en lignende bevægelse gennem oplevelse, erfaring og forståelse, som 
giver erkendelse og indsigt. Dannelse finder sted i mødet med det fremmede, 
som ikke umiddelbart kan favnes, men heller ikke afvises. Også for Gadamer 
er det situationer, hvor horisonter mødes, brydes og samler sig på ny, at sagen 
ikke kun stilles i et nyt lys, men også giver deltagerne en ny forståelse af dem 
selv (Gadamer, 2004). Med denne dannelsesforståelse kan processer i hver af de 
tre praksisformer A-R-T både fastholdes som forskellige og rummes indenfor 
samme begrebslige forståelse. Netop ved at mødes om fælles projekter på tværs 
af fag og erkendeformer kan de tre praksisformer i ARTografiske samarbejder 
sammen og hver for sig komme igennem dannelsesprocesser i-sig, for-sig og 
i-og-for-sig. Det er det, vi taler om, når dannelsen ikke kun foregår som en 
traditionel tænkning om elev-stof (material dannelse) eller metodetilgang 
(formal dannelse), men i en udvidet bevægelse fra ART til A-R-T, hvor alle 
deltagere gensidigt åbner sig for hinanden gennem både stof og metode qua 
samarbejdet om og med kunsten. 

En radikal anderledes dannelse sker med kunsten, stoffet, den anden, de andre 
fagligheder etc. I dette med bliver deltagere, subjekter og objekter gensidigt ført 
ind i og over i hinandens verdener. Ingold taler om at vokse sig ind i tingene og 
lade dem vokse ind i sig (Ingold, 2013). Det er denne gensidige vækst, der er på 
spil i vores begreb om en radikal anderledes dannelse – forstået som en radikal 
relaterethed (Irwin, 2010), hvor læren og væren, epistemologi og ontologi, 
fænomenologi og kulturanalyse sameksisterer i A-R-T´s indbyrdes relationer 
med hinanden og med ART.      
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Fortællinger som følger modellen som kompas

I de følgende fortællinger inviterer vi som forfattere på skift læseren til at 
komme tæt på forskellige pædagogiske situationer, der foregår på tværs af 
uddannelsesniveauer og institutioner. Modellen følges som et kompas igennem 
hele artiklen. Fortællingerne skifter undervejs både fokus og synsvinkel. De 
beskriver meget forskellige pædagogiske situationer og refleksioner over, hvilke 
dannelsesprocesser en ARTografisk tilgang tilbyder. 

Den første fortælling åbnede vi med et øjebliksbillede af mødet mellem  
en Teaching Artist og en gruppe lærere, der deltog på et kompetence-
udviklingskursus. For os forfattere blev den et fælles fix-punkt i vores forsøg på 
at forstå kunstneriske møder af fremmedgørende og forstyrrende karakter og 
ARTografien som metode til at fremstille og fortolke disse.

Med anden fortælling indtager vi kunstnerens perspektiv i mødet mellem to 
Teaching Artists, hvoraf den ene tager forskerrollen i forsøget på at beskrive, 
hvordan den kunstneriske undersøgelsesform igangsætter en kunstnerisk 
dannelsesproces i mødet mellem kunstneren og eleverne i en række 
huskunstnerforløb, men også i det dialektiske møde mellem kunstnerens, 
underviserens og forskerens praksisformer.

Den tredje fortælling tager underviseren som udgangspunkt i et længere 
samskabelsesforløb mellem en lærer i en udskolingsklasse, Folkekirkens 
Skoletjeneste og en Teaching Artist. Gennem forløbet om fadets betydning og 
funktion formes nye måder at forstå måltidet som æstetisk og etisk dannelsesrum 
for såvel elever som de voksne samarbejdspartnere – kunsten og pædagogikken.  

Fjerde fortælling beskriver, hvordan A-R-T ud fra forskerens synsvinkel 
videreudvikles i det tværinstitutionelle projekt Kampen om Maden 1914-
1918. På tværs af universiteter, museer og flere fagligheder arbejder forskere 
og formidlere her sammen om en kulturhistorisk tilgang til krig med maden 
som udgangspunkt. Udarbejdelsen af fysiske madkasser bliver et æstetisk og 
pædagogisk greb til at åbne for nye erkendelser for alle deltagere.

Fortælling 2: Teaching Artist i krydsfeltet mellem den 
kunstneriske og pædagogiske praksis 

I specialeskrivningen på Materiel kulturdidaktik  2013-14 skrev jeg mig 
ind i et sociomaterielt felt, hvor kultur- og uddannelsespolitiske diskurser 
om Teaching Artistry var kommet på dagsordenen. I den forbindelse fulgte jeg 
samtidskunstneren Tina Scherzberg gennem et års feltarbejde.

Vores første møde havde fundet sted på  ArtLab, hvor vi som nyuddannede 
kunstnere skulle lære at tjene penge på vores kunst. Vi underviste begge i 
billedkunst på en række skoler, men vores kunstneriske praksisfelt faldt mellem 
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eksisterende professioner og institutioner, da der i Danmark ikke var en 
anerkendt plads og regulerede løn- og ansættelsesforhold for sådan nogle som os. 
Vores fælles kunstneriske repertoire og nysgerrighed dannede afsæt for en søgen 
efter sammen at åbne feltet mellem A og T, mens jeg beskrev processens faser 
i specialet med Tinas sammensatte praksis som empiri.  

I flere projekter under Statens Kunstfonds Huskunstnerordning forsøgte Tina 
at komme ind i folkeskolens pædagogiske praksis og forbinde den med sin egen 
praksis som kunstner. Denne fortælling handler om en kunstners møde med 
pædagogikken. Og om et møde mellem to  Teaching  Artists, der på vej 
ind i en forskningspraksis gennem  lange, intense dialoger undersøgte, 
hvordan  krydsfeltet mellem den kunstneriske og pædagogiske praksis  blev 
oplevet og kunne forstås. Tina fortæller om at arbejde som kunstner i skolens 
hus uden at have pædagogisk faglighed og erfaring. 

At kaste sig ud i tingene

Jeg kaster mig bare ud i tingene og er ikke bange for noget. Jeg 
tror altid, at det vil blive utrolig spændende. Men bliver så også 
meget frustreret, hvis det ikke lykkes. Når jeg kommer til at gøre 
noget, der ikke virker. Noget, som de ikke kan. Og det er svært 
som huskunstner, fordi der er pres på. Det hele skal bare lykkes 
på kort tid. Lærerne står der jo også. Det er en meget stressende 
arbejdssituation (Tina)

At bevæge sig ind i en ny slags praksis er både spændende og udfordrende.  
Tina mener, at “man lærer vildt meget af at undervise”. Men hun må også 
forsøge at give undervisningen mening i forhold til det, hun allerede er: “Som 
billedkunstner har man en forpligtelse til at formidle det, man selv brænder for. 
At åbne øjnene op for nogen igennem undervisning er jo en fantastisk ting at gøre.” 

Følelsen af forpligtelse er væsentlig forskellig fra lærerens. Det, Tina brænder 
for, er kunsten, men skolen med dens rammesatte læringsmål og fag er 
grundlæggende fremmed for hende. I et forløb oplevede hun f.eks., hvordan 
skolen havde meget faste forestillinger om produktet, men var ligeglade med 
processen.

De skulle dekorere deres skole! Og så skulle der være en fin 
fernisering, hvor lærerne og jeg skulle holde et oplæg. Det var 
noget helt andet end mit udgangspunkt. (…) Hvis eleverne skulle 
lave noget, så lavede læreren rammen forinden. For eleven 
skulle ikke nødvendigvis selv lære at lave rammen. De skulle 
tegne noget inden for rammen. Og holde sig inden for rammen.  
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Det er måske et meget godt billede af den måde, som de underviste 
på. Det så skide godt ud, det de lavede. (Tina)

Lærerens erfaring vækker dog genklang i håndteringen af eleverne, som hun 
gennem en form for mesterlære prøver at sætte sig ind i: 

Det er dér, hvor jeg lærer mest. Når jeg følger andre. Nå, det er 
sådan man kan gøre det. Sådan kan man også sige det. Sådan 
kan man også håndtere dem. Jeg synes, at jeg hele tiden skal 
opfinde det. (Tina)

Fig 3: Skitser fra billedserien ”Body and Fur” til udstillingen ”Synliggørelser – dybden af en 
arbejdsproces”, (Scherzberg, 2014)
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Kunstneren i kunstnerisk praksis

Tina er i sin kunst optaget af relationerne mellem kategorier som mennesker 
 og dyr, kroppe og landskaber,  natur og kultur  i den  antropocæne  tidsalder. 
Menneskelige grupperinger og bevægelsesmønstre har hendes særlige interesse, 
og hun bevæger sig med kunstnerens formsprog på kanten af det, vi kan begribe 
og kontrollere. I atelieret indsamler Tina empiri til en undersøgelse af hår ved at 
eksperimentere med kontraster og spændingsfelter mellem hår, pels og fjer. Vi 
skræver over et virvar af genstande, citater, farveskalaer og gamle fotos. Noget 
vibrerer og er på vej. Jeg skal kigge godt efter, når hun med kullet tegner dyr i 
bevægelse, som ved nærmere eftersyn viser sig at være en flok af harer. I hjørnet 
af det hvide papir sidder en hare alene.  

Kunstneren i kunstpædagogisk praksis  

Jeg er med en dag, hvor Tina sammen med lærere og elever i en 5. klasse bevæger 
sig fra deres skole til Den Frie Udstillingsbygning. Det at åbne en udstilling for 
nogle elever kræver nye overvejelser i forhold til det, Tina selv er uddannet til.

På Kunstakademiet laver du dine egne ting og lærer at reflektere 
over dem, men du får ikke nogle pædagogiske redskaber. Jeg har 
derfor ikke en bestemt pædagogisk indgangsvinkel, men tager 
afsæt i en konkret udstilling og mine egne erfaringer som kunstner. 

.Fig 4: Displaced (Scherzberg, 2014)
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Jeg indkredser en substans og nogle budskaber, jeg kan formidle, 
som rækker ud over udstillingens tematik. Det er processen, der 
er i centrum. Hvordan opleves de her værker? Hvordan anspores 
de her tanker? Og hvordan kan tankerne få forskellige udtryk? 
(Tina)

På skolen havde hun sammen med lærere og elever søgt tilbage i erindringsskuffen 
gennem sanselige beskrivelser af drømme, hjem og tilhørsforhold for at styrke 
den enkelte elevs fortælling, der senere skulle udfoldes i udstillingsrummet. 

Hendes workshop på Den Frie tager afsæt i den aktuelle udstilling, hvis tema 
er fællesskab. Tina introducerer temaet gennem en snak om kliker, påklædning 
og foreningsliv. Hun nærmer sig eleverne ved at veksle mellem åben dialog og 
fælles indsamling af objekter, som dels skal indkredse temaet, dels give hende et 
indblik i elevernes refleksioner og i deres indbyrdes relationer og samspil.“Det 
handler om at have så meget materiale som muligt. At få nuanceret, vendt, 
drejet og samtalet for at kunne arbejde længere ind i emnet. Få børnene i 
dialog. Gøre dem aktive”, fortæller Tina, inden næste fase sættes i gang. 

Eleverne skal i mindre grupper bygge fællesskaber med deres kroppe. Men Tina 
beder i første omgang eleverne om at illustrere det at være uden for fællesskabet, 
ligesom haren stod alene i hjørnet af de hvide papirer i atelieret. 

”Nogle gange skærpes børnenes fokus bedst ved først at arbejde med temaets 
modsætning”, siger Tina, og jeg tænker, at greb her overføres direkte fra hendes 
egen kunstneriske undersøgelsesfase i atelieret. Imens betragter vi sammen fem 
elever, som nu forsøger at finde det rette balancepunkt i en blomsterformation. 
En anden gruppe afprøver, hvordan kroppe, hår og hænder kan sammenflettes 
på kryds og tværs. Grundprincippet i øvelsen er at udnytte kroppens plasticitet 
og fællesskabets formbarhed på en og samme gang. Det er først i det øjeblik, hvor 
eleverne er i stand til at omsætte begrebet fællesskab til en kropsligt bunden form, 
som  kræver  alles  deltagelse, at Tina mærker nærvær og koncentration  hos 
eleverne. Nu er de klar til at møde materialernes og kunstens muligheder. 

Fig 5-6: Kropslige fortolkninger af fællesskabet (Sønderbroskolen på Den Frie, 2012)
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Samtidskunsten som greb  

Tina fører nu eleverne ind i samtidskunstens univers, der hvor betydningen 
finder sted mellem værk og beskuer, og hvor værket fungerer som et socialt 
udvekslingsrum. For at åbne op for elevernes modtagelighed lader hun eleverne 
møde noget, der på én gang sætter fordomme på fuldt blus og på pause. Det 
gøres gennem fælles analyser og dialoger om værker fra den aktuelle udstilling, 
hvor særligt Pipilotti Riists værk med menstruationsblod åbner op for mange 
spørgsmål, som både bringer elevernes proces videre, men som Tina også tager 
med sig tilbage i atelieret. 

Næste fase  i workshoppen  kræver hendes særlige opmærksomhed. De 
komplekse kunstneriske problemstillinger og dilemmaer fra hendes egen 
eller de udstillende kunstneres formsprog skal hun nu forenkle samtidig med, 
at eleverne skal overraskes og udfordres med materialer, de ellers ikke forbinder 
med den kunstneriske udtryksform. Når hun beder dem tegne og fortolke et 
fællesskab med ståltråd i rummet, gør eleverne hver for sig en ny række erfaringer 
med materialets mange muligheder, og de må gennem stålets modstand 
eksperimentere og afprøve nye løsningsmodeller. Men der er mere på spil end 
den kreative proces. 

Det øjeblik, hvor elevernes værker  pludselig træder frem  for dem  i egen 
ret og blander sig med udstillingsstedets arkitektur, brydes  rammen og de 
gængse  opfattelser af  kunst,  som de kender fra  billedkunstlokalet. Noget 
nyt og anderledes er ved at ske, og alt er nu tilladt. Eleverne overfører med 

Fig 7: Kropslige fortolkninger af fællesskabet (Sønderbroskolen på Den Frie, 2012)
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begejstring og ærefrygt deres idéer, skitser og tegninger direkte til væggen 
med afrevet sort  gaffatape.  Materialevalget  har en  overraskende  virkning 
på eleverne;  gaffatape  er  normalt  et  praktisk og  funktionelt materiale, men 
her  transformeres  det til et kunstnerisk materiale, der kan udtrykke tanker 
og følelser.  Eleverne  arbejder langt ud over væggens format i dialog med 
både materialet, hinanden og Den Fries ottekantede udstillingsrum, hvor 
ferniseringen åbner dagen efter.

Ved at veksle mellem dialog, kunstneriske- og æstetiske processer og produktion 
af en udstilling er Tina  lykkedes med at  åbne et nyt mulighedsrum  for 
eleverne.  Med huskunstnerprojektet som ramme er greb fra  atelierets praksis 
blevet overført til den pædagogiske sammenhæng, som i forskellige faser og 
møder med ART har åbnet op for nye erkendelser for elever og kunstner om 
relationerne mellem den enkelte og fællesskabet og mellem kroppen som natur 
og kultur. Men vigtigst af alt, så har elevernes kunstneriske referenceramme 
rykket sig fra malerlærredets fire kanter – til nu at indeholde et fysisk som mentalt 
udviklingsrum for radikalt anderledes måder at gøre, tænke og beskrive verden 
på. Disse er udviklet til et kunstnerisk udtryk i form af produkter og værker, 
som nu kan stå alene og fortælle deres egen historie – også til lærerne, eleverne 
og deres forældre. 

Elevernes begejstring for kunstmødet smitter af på Tina, som nu skal tilbage til 
atelieret og afslutte et sidste værk til sin kommende kunstudstilling på et galleri, 
der har titlen: Synliggørelser – dybder af en arbejdsproces. 

Fig 8-9: Grænser brydes (Albertslund Lilleskole på Den Frie, 2012)
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Fig 10: Link til video her

Transformationen  

I  atelieret  afslutter vi interviewrækken, omgivet  af sirlige bunker af notater, 
skitser og indsamlede genstande, som nu er systematiseret og samlet i et større 
værk,  der  snart skal udstilles. Mine øjne søger mod de umiddelbart sarte 
kultegninger, som næsten går i et med atelierets hvide væg, og jeg bliver fanget 
af en sneugles insisterende blik. Det er først, da jeg kommer helt tæt på, at jeg 
opdager sneharerne.  Titlen på værket  Predator  Prey  (rovdyr/bytte)  betegner 
præcis motivets spændingsfelt og giver plads til mine egne refleksioner. Jeg er 
blevet ført ind i et nyt relationsrum, og jeg føler mig set af Tina og uglen.  

Fig 11: Predator Prey (Scherzberg, 2019)

https://www.picuki.com/media/1698589936524419298
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Kunstneriske processer og udtryksformer som vej til 
forandring  

Med atelieret og huskunstnerforløbene som ramme gik jeg som forsker ind i det 
kunstneriske maskinrum sammen med kunstneren for at ”skrive” og ”beskrive” 
vores praksis som Teaching Artists. 

I en vekselvirkning mellem dialogisk interview og observationsstudier – 
kunstneriske processer og dialogbaseret analyse- og begrebsarbejde, skete der en 
forandring med Tina og mig. I disse mange skift mellem steder og rum, teori 
og praksis (Topos og Logos) kom vi tættere på en måde at gøre ARTografien. 
Det skete i en samskabelse af kunstneriske forskningsprocesser og pædagogiske 
situationer med os selv og elever.

Fortælling 3

Med vores næste fortælling vil vi udfolde  samarbejdet  omkring de 
kunstneriske  og  æstetiske processer med lærerperspektivet  i en gensidig  
udveksling mellem at give og  modtage på tværs af fagligheder. 
Undervisningsforløbet, Fadet og Fællesskabet, dannede ringe i vandet fra ART 
til A-R-T, og vi vil med casen beskrive,  hvordan  kunst og pædagogik blev 
hinandens ilttilførsel.  

Fadet og Fællesskabet – måltidet som dannelsesrum 

Hjemme hos os spiser vi altid sammen, og min mor kan godt lide 
at anrette maden pænt. Når jeg sender fadet rundt, må jeg have 
tillid til, at der er nok til alle. Vi skiftes til at tage først – og til at 
tage det bedste. (Magnus) 

Jeg nikker til drengen, der fortæller, hvordan det er at spise hjemme i hans 
familie. Jeg står i 8. klasse på Melby skole sammen med den islandske kunstner 
og keramiker Thora Finnsdóttir og klasselærer Anne-Jette Jørgensen med 
det hennafarvede hår. Vi er midt i en introduktion til projektet Fadet og 
Fællesskabet, og Magnus har lige kickstartet forløbet med min vigtigste pointe, 
som jeg egentlig havde tænkt, vi skulle komme frem til om en måneds tid. De 
er allerede i gang med at svare på spørgsmål om deres egne måltidsvaner som en 
undersøgelse af måltidets skrevne og uskrevne regler.

Hvis fadet kunne tale, hvad ville det så sige?”, spørger jeg.

”Værsgo!” Svarer et par hurtige drenge. Jeg smiler: ”Ja, fadet er 
af natur så generøst, at det siger værsgo hele tiden. Til gengæld er 
der nogen, der har bestemt dets natur – eller hvordan man gør 
med fadet, og det er os, der bruger det. (Mette)
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Bagest i klassen har vi lavet et tableau; to små borde er dækket med Anne-Jettes 
broderede duge, Madame Blå, musselmalede tallerkener og to store fade med 
frisk frugt. Jeg har medbragt forskellige moderne keramikfade, der taler med i 
spisesituationen gennem billeder, tekst eller taktile overflader.

Eleverne er optagede af at dele erfaringer, selv om det også er følsomt for dem, 
der ikke har fælles måltider hjemme. Amalie fortæller, at hendes mor ikke 
længere spiser med hende og hendes søster, fordi de skændes. Andre fortæller, 
at alle spiser ved hver deres skærm hjemme hos dem. For Anne-Jette er det en 
værdifuld mulighed for et kig ind i hver enkelt families maskinrum og de liv, hun 
som lærer er medformer af. 

Thora forklarer, hvad der skal foregå i hendes værksted og viser, hvordan man 
støber sådan et fad, som ofte er et grundelement i det fælles måltid. Eleverne får 
lov at mærke på det flydende og det faste ler, de får “smagsprøver” på glasurerne 
og til sidst bliver de bedt om at lave 4-5 hurtige skitser til egne fade. Thora har 
gjort sig erfaringer med, at de fleste elever lige skal ud over pænhedsrampen og 
præstationsangsten. Derfor er tempo godt og flere skitser bedst. 

Klokken ringer. Timen er slut. Måltidsprojektet er i gang. 

Kunstneren, læreren og jeg selv stod opfyldt af elevernes erindrede måltider, der 
blev en guldgrube af viden, vi kunne trække på gennem alle projektets dele og 
bruge i både indtryks- og udtryksprocesserne. De blev også forankringspunkter 
for refleksion og analyse igennem de mange måltidsproduktioner på skolen og i 
eksterne læringsrum. 

A-R-T 

En del planlægning var gået forud. Med udgangspunkt i modellen A-R-T 
fungerede Thora som kunstner (A) og Teaching Artist (T-A) i værkstedet. 
Anne-Jette som underviser på skolen (T) og observatør i de eksterne læringsrum 
med et formelt ansvar for elevernes undervisning og for, at alle elever var med 
i forløbets kontinuerlige skift i tilgange, steder og rum. Jeg underviste sammen 
med Thora under introduktionen og havde som daglig leder af Folkekirkens 
Skoletjeneste Frederiksværk en dobbeltrolle som åben skole-aktør i forskerrollen 
(R) og MKD-studerende på DPU (S). I praksis stod jeg for økonomi og 
koordinering og for at skabe sammenhæng for alle deltagere. Ikke mindst for 
den gruppe elever (S), som vi tilrettelagde det tværfaglige undervisningsforløb 
for. Vi tog udgangspunkt i måltidet som et mødested mellem mad og mennesker 
med fadet (og maden) som materialitet. Ud fra en betragtning af fællesmåltidet 
som en slags “socialiseringens urrum” ville vi gerne have eleverne til gennem 
kunstneriske og æstetiske processer at undersøge måltidet som sted og rum ved 
at sanse og reflektere over mulige og umulige fællesskaber og have blik for krop 
og handlings betydning i en forståelse af måltidet som et arbejde, der sigter mod 
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at skabe menneskelige relationer og fællesskab gennem madens og måltidets 
mønstre. Vi var enige om at inddrage dansk, kristendom og madkundskab – 
med mulighed for at indtænke de øvrige kulturfag. 

Det keramiske måltid – I kunstnerens værksted

Vi ses to uger senere i Thoras værksted i Kunstnerhuset i Frederiksværk. Eleverne 
myldrer ind i værkstedsrummet. I dag skal de støbe deres egne fade og formgive 
dem. Det har de tydeligvis glædet sig til. 

Thora rømmer sig forsigtigt: ”Hvor er det dejligt at se jer”. Med et trylleslag er 
eleverne lutter ører. 

Eleverne skulle med afsæt i deres skitser udforme deres egne fade og afprøve 
keramiske teknikker og metoder. De kunstneriske processer handlede her 
om at undersøge lerets størkningskvalitet eller bæreevne ved at trykke kanten 
på det friskstøbte fad i en bestemt form eller tegne en solnedgang i fadets 
bund for så at få det halvvåde lers svar på, om bunden kunne bære trykket 
af vandets bølgetegninger. Eleverne skulle også arbejde med den æstetiske 
fortolkningsdimension og tage stilling til, hvordan fadet kunne udtrykke dets 
“værsgo” gennem en pigget bund eller i glasurens farve, glans og taktilitet. Begge 
dele var nyt og udfordrende for eleverne. 

Fra Sproglaboratorium til måltidsdramaer 

På grund af værkstedets størrelse måtte vi dele klassen op i to hold under såvel 
støbe- som glaseringsprocessen. Skuespiller og dramatiker Abelone Koppel 
fungerede som en ekstra Teaching Artist i en workshop om kreativ skrivning, 
der foregik i Gjethuset tæt på Thoras værksted. Anne-Jette, som havde haft et 
ønske om at vække en mere sanselig tilgang til såvel maden som skrivningen, 
deltog i workshoppen. Elevernes tekster blev taget med tilbage på skolen, 
og ligesom en kurv med saftige, røde æbler havde fungeret som indtryk og 
impuls for en fri, kreativ skrivning, blev selve æbleteksterne nu inspiration til 
haikudigtning. Denne vekslende proces mellem det materielle (Topos) og det 
tekstuelle (Logos) og den konstante videreudvikling var karakteristisk for hele 
projektet. Abelone udbyggede efterfølgende det forestillede måltid gennem 
dramaøvelser, hvor eleverne skulle lege og forfine give-modtage-gestussen med 
fiktive fade og eksperimentere med måltidssituationer, der fungerer som en 
slags fordoblingsrum efterfulgt af fælles samtale om og analyse af de skabte 
situationer. 
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Måltidsproduktioner på skolen

Måltidsarbejdet fortsatte på skolen med et tværfagligt surdejslaboratorium 
i skolekøkkenet. Dejens processer blev ”skrevet” og beskrevet i nøgterne 
observationer og poetisk haikuform. I brødteksterne fornemmer man 
måltidsproduktionernes lag og overlejringer, når dejen giver ekko af leret, og 
hænderne bærer brødet frem som fade.

Fig 12 og 13: Elevværker, 8. klasse Melby skole: Haikudigtning/fotomontage,fra "surdejslaboratoriet" 
 2020.

Forløbet fortsatte herefter i danskundervisningen med litterære måltider og 
udvalgte bibeltekster, der fik brødet til at efterhæve i symbolske betydningslag. 
Martin A. Hansens novelle Agerhønen (space) om den ukendte giver i 
overmenneskelig størrelse inspirerede til projektets afsluttende fællesmåltid 
(place), hvor eleverne selv skulle stå i køkkenet, og dannede dermed bro fra 
måltidets Logos til dets Topos. På dette afsluttende sted i forløbet blev jeg igen 
deltager og sad med til bords: Jeg havde allerede bragt elevernes egne fade ud 
til juleafslutningen. Nu havde jeg Thoras fade med. De blev sendt rundt og 
fik det sidste ord om dét at give og modtage. Eleverne så markens spor og satte 
ord på det at få et leret fad i hænderne, fornemme og forstå, at det, der ligner 
en pløjemark, kan rumme et usynligt himmelhvælv og på et andet plan tale om 
mad fra jord til bord, ”Alle gode gaver” (DDS 730) eller måltidets indlejring i 
natur og kultur. 
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Jeg håbede sådan, at dette forløb havde sat sig spor eller ville gøre det. Da jeg rejste 
mig fra bordet, rømmede Anne-Jette sig på den der lærer-måde: ”Mette, det har 
været en fornøjelse. Det er berigende.” Så kiggede hun på sine elever og fortsatte: 
”Og jeg har besluttet, at jeg bliver ved med at farve mit hår nogle år endnu.” Jeg 
kunne ikke lade være med at smile. Ud over en faglig tilfredsstillelse ved at være 
kommet omkring temaet på så mange komplekse måder havde Anne-Jette altså 
også gjort sig erfaringer med fællesskabet i nye samarbejder med kunstnere men 
også på tværs af natur- og kulturfag på skolen. Undervejs havde hun registreret 
elevernes glæde og engagement, der for hende handlede om at gøre sig erfaringer 
med det gode ved fællesskabet. Og på baggrund af disse at få mod og lyst til at 
virke i det store fællesskab. Nu havde hun så selv gjort sig erfaringer, der var så 
gode, at pensionen blev udskudt nogle år endnu. Jeg stod med det tredje fad i 
begge hænder. Jeg kunne mærke lerets revnede landskab på oversiden og tænkte 
på, hvor præcist timeglassets form talte med om måltidet som et ritualiseret 
rum, hvor tiden er lagt ned, om etikkens mindste rum mellem dig og mig. Kort 
forinden havde Anne-Jette rakt det til mig, fordi jeg skulle gå – et øjeblik blev jeg 
grebet af formens dialektik og gensidige gestus. Min tværfaglige målsætning var 
lykkedes og havde vist sin relevans. 

Fig 14: Thora Finnsdóttir: Uden titel. Fad, uglaseret stentøj, 2020
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Fig 15 og 16: Thora Finnsdóttir: Uden titel. Fade, glaseret stentøj, 2020
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Det oversete og selvfølgelige som dannelsesfigur  

Igennem forløbet oplevede jeg, hvordan mine refleksioner fandt vej ind i 
Thoras øvrige kunstpraksis. Kunsten og pædagogikken fungerede gennem 
en bestemt materiel og didaktisk tænkning som hinandens ilttilførsel, skabte 
vækst i værkstedet såvel som i skolen og bidrog til nye dannelsesprocesser: Thora 
lærte elever og lærer konkrete kunstneriske processer og gav dem mulighed for 
æstetiske erkendelser gennem stoffet. Men elevforløbet og de mange dialoger om 
måltidet (A-R-T og S imellem) dannede også grundlag for Thoras fortolkninger 
af måltidet, fællesskabet og fadets natur/kultur i de tre fade, der ikke blot var 
kunstprodukter og læremidler i dette forløb, men blev prototyper for et helt 
nyt værkkoncept med fadet som brugsgenstand og kunstværk i Thoras egen 
kunst-keramiske praksis. Dannelsesprocesserne handlede i dette forløb om at 
arbejde med fællesskabet som tema og erfaring ved at gå rundt om måltidet på 
mange forskellige måder, der langsomt byggede lag til en forståelse og erkendelse 
gennem ART. I forløbet startede eleverne med hver deres måltidsvaner ved hver 
deres bord. Men de sluttede efter at have produceret og reflekteret måltider 
af forskellig art/ART ved et langbord i et måltidsfællesskab. Det radikalt 
anderledes handlede om at genopdage det selvfølgelige, og nadveren blev her 
en forklaringsnøgle til det velkendte fælles måltidsrum, som vi hver dag – ude 
og hjemme – er medskaber/skabt af, men måske overser vigtigheden af. 
Dannelsesprocesserne blev dermed tredimensionelle i deltagernes gensidige 
påvirkning og formning af hinanden med fadet, maden og måltidet og medførte 
en ny forståelse af måltidet som urrum for socialisering. Jeg startede projektet 
med at tilrettelægge processer for en gruppe elever. Nu er vi her, forandrede et 
helt andet sted.

Fortælling 4

I den sidste fortælling er maden og samskabelse også i spil. Her er det ikke fade 
men madkasser, der endte med at blive vigtige mødesteder i et længerevarende 
forsknings- og formidlingsprojekt. I arbejdet med madkassernes museale 
miniaturerum forhandles og transformeres fagforskelle. Madkasserne bidrager 
som materielle produkter og mulige værker til fortolkninger af projektets 
indholdsmæssige pointer og blev dermed et bud på en ARTografisk “kamp” om 
madens betydning under 1. Verdenskrig.

Madkasser – et fælles forsknings- og formidlingsrum

Når man åbner en af de madkasser, der blev til som en del af forsknings- og 
formidlingsprojektet Kampen om Maden 1914-1918, åbner man både for 
en fortælling om mad og en fortælling om lange og lærerige samarbejds- og 
erkendelsesprocesser mellem A-R-T. På lågene af de seks store træmadkasser er 
der et billede af valmuer og en “spiseseddel” til de, der har lyst til at være med.
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Hver madkasse rummer genstande, billeder og tekster, der fortæller om maden 
under 1. verdenskrig. Arbejdet med madkasser blev et vendepunkt og et 
samlingspunkt i projektets mange faser. Et vendepunkt, der kom samtidig med 
udviklingen af valmuen som grundfigur for projektets problematik. Valmuen 
er symbol for de faldne under 1. verdenskrig, men også for det nye liv der spirer 
frem på slagmarker. Valmuen forener død og liv og krig og mad. Madkasser og 
valmuer hænger sammen, men først nu, hvor projektet er ved at være afsluttet 
og med erkendelsesprocesserne i arbejdet med artiklen, kan deres betydning for 
projektets proces og produkter fanges ind.

Projekt Kampen om maden 1914-1918

At projektet overhovedet blev muligt skyldes VELUXFONDENS museums-
program, der netop støtter integration af forskning (R) og formidling (T) på 
museerne. Museet for Danmark 1914-1918 på Mosede Fort fik en bevilling til 
at eksperimentere med nye måder at tænke forskning og formidling sammen i 
perioden 2017-2020. I ansøgningen blev der argumenteret for at tage maden 
som udgangspunkt for studiet af et neutralt land under 1. verdenskrig. Selvom 
der er en bevægelse hen mod en mere kulturhistorisk tilgang til forskningen i 
krig, hvor ikke kun fronten men også hjemmefronten påkalder sig interesse, så 
har de krigsførende lande, de store slag og krigens teknologier fyldt mest. Vi 
ville undersøge maden som det “våben”, der udadtil sikrede, at Danmark kunne 
holde sig uden for de egentlige krigshandlinger ved at sælge mad til begge sider 
i krigen. Indadtil interesserede vi os for de målrettede tiltag fra den danske stat 
til at håndtere maden i alle led. Disse peger frem mod velfærdsstatslige træk som 
blev mulige, mens verden var i krig. 

Fig 17: Madkasselåg
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En anden ambition var at integrere forskning og formidling. Forskningsleder 
Henriette Buus sammensatte en tværfaglig projektgruppe for at kunne løse 
disse opgaver. Forskere fra både etnologi, historie og Materiel kulturdidaktik 
blev sat sammen med formidlere med historie og kommunikationsbaggrunde. 
Projektgruppen var også sammensat på tværs af museum og universiteter, hvilket 
VELUX-programmet forudsatte. Projektet bestod af tre delprojekter, der skulle 
supplere hinanden og byde ind med indhold til tre formidlingseksperimenter, 
som skulle udfoldes på fortets udendørsarealer.

Arbejdet med at integrere forskning og formidling så vi som et af projektets 
resultater. Men vi havde ikke så mange konkrete bud på, hvordan det skulle 
ske, og kunstneriske og æstetiske processer og kompetencer var ikke på forhånd 
tænkt ind i projektdesignet. Forskerne talte på de månedlige VIP-seminarer 
om teser, teorier og kilder til hver deres akademiske artikler. Formidlerne hørte 
på og efterspurgte utålmodigt færdige resultater til deres videre arbejde med 
formidlingseksperimenterne. Det fælles faglige og teoretiske grundlag og de nye 
måder at koble mellem forskere og formidlere kom ikke af sig selv.

Starten på madkassekonceptet

Halvt igennem projektperioden kaldte dette på en anden måde at gribe projektet 
an. Som forsker og underviser på kandidatuddannelsen Materiel kulturdidaktik 
bruger jeg alle former for materialitet, æstetiske- og kunstneriske processer og 
også kunstværker til at udvikle, hvordan forholdet mellem mennesker, rum og 
materialitet kan forstås kulturelt og bruges didaktisk. I min undervisningspraksis 
forsøger jeg at praktisere materiel kulturdidaktik og at møde, begrebsliggøre og 
forandre de studerendes forventninger til forskning, undervisning og kunst. 
Samme tilgang blev nu forsøgt igangsat ved at eksperimentere med denne 
forskningsbaserede didaktik i de fælles dannelsesprocesser i projektgruppen. 
Madkasserne blev dermed tænkt som en måde at få forskerne til at tænke i og 
gennem formidling og formidlerne til at gå med ind i en forskningsproces om 
både indhold og form. Først blev ideen af forskerne mødt som en skæv og lidt 
fjollet fremgangsmåde, dog med et indholdsmæssigt potentiale. Modsat spurgte 
formidlerne til målgruppen for det færdige produkt, et produkt de var skeptiske 
overfor at bruge i museets formidling. 

Da vi først stod sammen i et værksted med seks tomme trækasser fra Bauhaus, 
skete der dog en interessant forandring. Madkassens tomme rum tvang os til 
at forenkle og materialisere projektets fælles grundlag og til at definere temaer 
og klargøre pointer. Det lille afgrænsede rum var som et mini-museum, men 
uden museets krav til at registrere og bevare det indsamlede og udstillede. Vi 
kunne forholde os helt åbent til, hvad vi ville komme i kasserne. Vi kunne 
eksperimentere med æstetiske greb gennem form- farve- og materialevalg 
og skabe stemninger, som fortolkede hver enkelt kasses tema og pointer.  
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Madkasserne måtte mange faser og udgaver igennem, inden de fandt deres 
endelige udtryk, som alle fagligheder var enige om.

Fig 18 og 19: 
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Madkasseproduktion som arbejds- og læreproces

Al Kødets Gang var den første madkasse, som Henriette Buus, Pernille Wiil 
og jeg lavede sammen. Linder man på låget, kastes man ind i en veritabel 
madkrig med Vegetarforeningens sammenligning af kødspisning med krigen 
og masseslagtning. Gennem narrative sammenstillinger af frø og blomster, 
grisetænder, indtørrede spiserør fra et dyr og slagteredskaber blev det hurtigt 
klart, at madkasserne på en hel unik måde kunne udfolde valmuedialektikken 
og rumme alle fagligheder. Men det stod også klart, at de kaldte på og krævede 
andre videnformer. Derfor blev etnologen Frederikke Heick, der forener 
forskellige æstetiske, håndværksmæssige og kunstneriske videnformer, 
tilknyttet madkasseproduktionen. I det fortsatte samarbejde om kasserne blev 
det tydeligt for os alle, at også forskning og formidling løbende forholder sig til 
æstetiske kriterier og referencer. Undervejs blev det muligt at nærme sig endnu 
ikke begrebssatte erkendelser ved at spørge hinanden, hvordan valmuens 
dialektik lige her kunne tænkes og materialiseres. Brød den nutidige kødøkse 
med den historiske fortælling, eller gav den netop koblingen mellem krig og 
kød, der forudsætter drab på dyr, en almen betydning i tid og rum? Sådanne 
spørgsmål brød også med de enkelte fagligheder og måtte besvares med A-R-T 
svar. Ved at eksperimentere med at rykke rundt på ting eller give madkassernes 
rum et ændret udtryk og stemning kunne både forskningen og formidlingen 
diskutere, hvad der så kunne siges eller forstås. Madkasseproduktionen tog 
tid, men blev en genvej til hinanden på tværs af fag og A-R-T. Der var i de 
samtidige arbejdsprocesser en gensidig inspiration, der bidrog positivt og 
produktivt i projektet. 

Fra forskning og formidling til A-R-T

Med madkassekonceptet blev forskningen tænkt og rammesat som en fælles 
dannelsesproces, hvor T og R gensidigt blev udfordret til at begrunde og 
forskningsmæssigt reflektere over, hvordan de kom og kunne komme i spil 
sammen. Det kunstneriske og æstetiske blev en nødvendig og meningsfuld del af 
vores fælles arbejde. Madkasserne var ikke planlagt som en del af projektet, men 
de blev omdrejningspunkt for mødet mellem A-R-T, og den forskningsmæssige 
tilgang med løbende dokumentation og refleksion over alle disse processer blev 
i bakspejlet set som en praktisering af ARTografi.

Afslutning

Med vores model ønsker vi at vise, at de forskellige sociomaterielle felter på tværs 
af steder, deltagere og fagligheder må forstås som en helhed både strukturelt, 
kulturelt og i det konkrete møde, som det opleves af de enkelte deltagere. Men 
hvis dannelse og læring sker i mødet med det fremmede, rejser det to spørgsmål. 
Først hvordan disse møder kan finde sted, forløbe og organiseres, dernæst 
hvordan fremmedheden kan opretholdes og gøres virksom, når og hvis den slags 
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møder udvikles og udbredes til at blive det almindelige. Skiftene mellem i-sig, 
for-sig og i-og-for-sig og skiftene mellem A-R-T er en måde at forstå de radikalt 
anderledes dannelsesprocesser. Men også de “almindelige” processer inden for 
enhver af de praksisformer, der er involveret. Samarbejdet om denne artikel har 
bevæget os til at undersøge og genfortælle forløb, vi selv har været en del af, og 
udfordret os til at se os selv og vores egne fagligheder og opleve disse på nye måder. 
Når Aviaja efter sin trommedans pludselig skifter fra kunstnerens sansemættede 
performance til underviserens pædagogiske rolle og indgår i en samtale med 
de andre deltagere, går hun fra at “skrive” til at “beskrive” det fremmede. På 
tekstplan sker det samme, idet læseren tager del i en litterær pusten og hvæsen, 
der afbrydes, da Aviaja trækker hårets gardiner til side og præsenterer sig selv. 
Denne dialektik mellem at gøre og forklare sin gøren har været gennemgående 
for fortællingerne. Det åbner for nye indtryk og spørgsmål, der længe efter 
kalder på udtryk for og undersøgelser af, hvad det egentlig var, der skete. Begge 
dele er inkluderet i begrebet ARTografi.

Lisbeth Haastrup er Ph.d. og lektor på Didaktik, materiel kultur 
på DPU og fagkoordinator for kandidatuddannelsen i Materiel 
kulturdidaktik. 

Mette Berndsen er Mag.art. i kunsthistorie og daglig leder af 
Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk. Mette er partner 
i konsulentfirmaet Kultur på Tværs, samt studerende på 
Didaktik, materiel kultur på DPU.  

Irene Ucini Jørgensen er Cand. Pæd. i didaktik & MA i skulptur 
og formidling. Irene er partner i konsulentfirmaet Kultur på 
Tværs og indehaver af ´ARTISTERIET´ Studio Gallery.  
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I vinteren 2019 dumpede en invitation til byrumsudstillingen 100% 
FREMMED? ind i min indbakke på arbejdet. Invitationen kom fra den 
boligsociale indsats i Horsens, som min arbejdsplads, Pædagoguddannelsen 
i Horsens i mange år har arbejdet sammen med. Dels fordi de geografisk 
er naboer, dels fordi kontoret for den boligsociale indsats ligger i et socialt 
boligområde, der er på regeringens såkaldte ghetto-liste. Området udgør således 
i mere end en forstand et geopolitisk hot spot for sociale og pædagogiske 
interventioner. Det, der fangede min opmærksomhed, var måden, hvorved 
den turnerende udstilling blev beskrevet og reklameret for som ”en samling 
af anderledes portrætter”, der giver stemme til ”dem, som danskhedsdebatten 
handler om” (BoTrivsel 2019). Endvidere stod der i invitationen, at ti af de 
portrætterede personer med flygtningebaggrund kom fra Horsens. Der syntes 
således i invitationens beskrivelse og rammesætning af byrumsudstillingen at 
være flere samtidige markeringer af ”vi’er” og ”dem’er”, der spiller på, med og 
op imod forestillinger om et dansk nationalt fællesskab. Dette kontrasteres med 
det ”anderledes”, der gives en stemme i en debat, som ellers har ”de anderledes” 
som genstand for debatten. Samtidig væves ”de anderledes” ind i det nationale 
fællesskab som ”danskere med flygtningebaggrund” (BoTrivsel 2019). Disse 
anderledes stemmer fremtræder i invitationen med et portrætbillede af to 
kvinder på havnen i Skagen og med et citat af en tredje portrætteret: ”Jeg har 
oplevet ét Danmark på landet i Jylland og et andet i København. Danmark er – 
ligesom danskhed – en mangfoldig størrelse” (BoTrivsel 2019).

Artiklen rejser spørgsmålet, hvilket pædagogisk projekt, der tegner sig, når 
kunstnere ”giver stemme til” mennesker med flygtninge- og indvandrerb-
aggrund, og hvordan en sådan kurateret stemmeføring kan forstås som 
en pædagogisk intervention i et postmigrationssamfund. Således indledes 
artiklen med en teoretisk afsøgning og diskussion af kunstens pædagogiske 
potentiale fra Brecht og Freire til Mouffe og Rancière, samt hvordan dette 
potentiale lader sig udfolde i et postmigrationsperspektiv. Denne teore-
tiske afsøgning danner ramme for den følgende analytiske diskussion af 
kunstprojektet 100% FREMMED? Afslutningsvis rejser artiklen nogle 
ubekvemme spørgsmål til pædagogik og kunst, der søger at gøre en forskel 
i et postmigrationssamfund. 

Emneord: postmigration, flygtninge, indvandrere, solidaritet, kritik

Marta Padovan-Özdemir

Kunst og pædagogik i et 
postmigrationssamfund
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Da jeg nåede hen til ferniseringen, var skåltalerne forbi og alment opbrud. 
Uden for aktivitetshuset stod portrætterne udstillet side om side med de 
portrætteredes svar på spørgsmålet: ”Hvornår er man dansk, og hvornår er 
man fremmed?” (Metropolis/Københavns Internationale Teater 2018). Jeg 
og nogle få andre gik rundt og beskuede udstillingen i stilhed. Jeg overvejede, 
hvad sådan en kunstnerisk intervention i et geo- og socialpolitisk hot spot som 
dette ghetto-stemplede boligområde ville og kunne: Hvilket pædagogisk projekt 
tegner sig, når kunstnere ”giver stemme til” mennesker med flygtninge- og 
indvandrerbaggrund, og hvordan kan disse kunstnerisk kuraterede stemmer 
forstås som en pædagogisk intervention i et postmigrationssamfund?

For at kunne undersøge disse spørgsmål indledes artiklen med en teoretisk 
afsøgning og diskussion af kunstens pædagogiske potentiale (i kampen for 
social retfærdighed og en bedre verden), samt hvordan dette potentiale lader 
sig udfolde i et postmigrationsperspektiv. Denne teoretiske afsøgning danner 
ramme for og perspektiv på den følgende analytiske diskussion af kunstprojektet 
100% FREMMED? Afslutningsvis rejser artiklen nogle ubekvemme 
spørgsmål til pædagogiske kunstinterventioner, der søger at gøre en forskel i et 
postmigrationssamfund. 

Artiklen er lidt for-tung, da den udgør et teoretisk afsøgningsarbejde 
forud for en forestående kunstbaseret interventionsforskning, der skal 
undersøge hjemskabelse i et migrationsperspektiv gennem participatorisk 
metodeudvikling.1 Artiklen tilstræber også at bidrage til en bredere diskussion af 
kritikkens og solidaritetens rækkevidde, når pædagogikken og kunsten hjælper 
hinanden med at give stemme til migranter.

Der synes de seneste år at have dannet sig et spirende forskningsfelt, hvor 
man beskæftiger sig med kunst i et kritisk migrationsperspektiv. For mig at 
se karakteriseres feltet af en bevægelse, der overskrider ”repræsentation” som 
kunstens kritiske potentiale. I stedet for, i multikulturalistisk forstand, at give 
stemme til migranter i parallelle udstillingsrum, beskæftiger dette forskningsfelt 
sig med, hvordan kunsten kuraterer dynamiske og konfliktfyldte relationer med 
politiske effekter (Bennett 2011). I forlængelse heraf, men fra et mere udtalt 
aktivistisk perspektiv undersøger Begüm Özden Firat, hvordan kritisk kunst kan 
synliggøre migranten som politisk subjekt uden at reificere en minoritetsposition 
og i stedet lade kunsten skabe en iscenesættelse, hvor migranten træder frem som 
politisk subjekt frem for objekt (2011). Sabrina Vitting-Seerup tager i en dansk 
sammenhæng dette kritiske perspektiv op i en analyse af en teaterproduktion 
om flygtninges historier. Her problematiserer hun, om man i forsøget på ”at 
ændre dehumaniseringen af mennesker med flugterfaring igennem scenekunst, 
bør […] fokusere mere på de privilegeredes privilegier end på inklusion af de 

1  Forskningsprojektet, Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the 
Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration. Projektet finansieres af NordForsk 
og gennemføres 2020-2023. www.mahomeproject.com.
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marginaliserede” (2018:132). Et lignende perspektiv anlægger Mathias Danbolt 
og Lene Myong (2018) på det dramapædagogiske mangfoldighedsværktøj, Med 
andre øjne, hvor empatien forestilles at etablere solidariske bånd på tværs af 
forskelligheder. Danbolt og Myong argumenterer for, at den empatiske strategi 
risikerer at reificere det majoriserede subjekt som autoritativ bevidner af det 
minoriserede subjekt. Ifølge Marianne Ping Huang (2015) og Lene Myong 
(2018) kan den kunstneriske kritik tage en mere radikal og aktivistisk form i 
kunst-baserede interventioner som laboratorier, hvor forskningshåndværk og 
æstetisk produktion smelter sammen i ”et æstetisk og diskursivt register” (Myong 
2018:203), der begynder med etableringen af et arkiv af ”stories, fragments, or 
lacks” (Huang 2015:108) og ender med et kurateret undersøgelsesfelt. 

Forskningsfeltet, som denne artikel skriver sig ind i, rejser altså her en afgørende 
diskussion af kritikkens og solidaritetens rækkevidde og relationer – alt afhængigt 
af hvem eller hvad der bliver hhv. kritikkens subjekt og objekt.

”Kunst er våben”

I 1976 udkom bogen Kunst er våben (Harsløf 1976b), som gennem analyser, 
reportager og interviews samlede op på det politiske teaterarbejdes historie og 
perspektiver – ”som [et] arbejdsværktøj for dem, der kræver et nyt samfund” 
(Harsløf 1976a). Selvom indeværende artikel ikke beskæftiger sig med teatret 
som kunstform, synes bogens titel og bidrag at optegne et idéhistorisk arvegods, 
som frigørelsespædagogikken såvel som den politiske og samfundsengagerede 
kunst synes at trække på, nemlig kunsten som arbejdsværktøj i kampen for 
social retfærdighed. 

Jeg tager i denne sammenhæng indledningsvist udgangspunkt i Ib Bondebjergs 
(1976) bidrag til bogen, hvor han diskuterer det pædagogiske potentiale i Bertolt 
Brechts lærestykker, og knytter disse pædagogiske perspektiver på kunsten som 
arbejdsværktøj til ”de undertryktes pædagogik”, som den blev formuleret af 
Paolo Freire (1974).

Ifølge Bondebjerg udgør Brechts lærestykker en fortrængt del af Brechts 
arbejde; sandsynligvis fordi lærestykkerne inviterede i sin form til en mere 
radikal samfundskritik og samfundstransformation, idet de ”var tiltænkt som et 
frigørende og bevidsthedsændrende teater for definerede kollektiver” (1976:201). 
Brechts pædagogiske intention var således at skabe indsigt i historiske vilkår og 
objektive strukturer som en forudsætning for handling, hvilket kunne realiseres 
vha. en ”proletarisk teknik” (1976:216), hvor lærestykket forener kropslig 
udfoldelse med analytisk bearbejdning af de samfundsmæssige modsætninger 
og uretfærdigheder. 

Den proletariske teknik går med andre ord ud på at skole de undertrykte 
politisk-æstetisk ved at gøre dem til aktive subjekter i selve teaterhandlingen, 
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hvor lærestykkets materiale er med til at fremprovokere samfundsmæssige 
modsætninger, som subjekterne forholder sig kritisk til og afprøver alternative 
handlemuligheder. 

Den såkaldte proletariske teknik radikaliserer altså fremmedgørelseseffekten 
ved at forene spiller og tilskuer i et og samme subjekt i en kritisk-dialektisk 
forholdemåde. Denne iagttagelse bruger Bondebjerg til at identificere to 
pædagogikker i Brechts arbejde; den store og den lille pædagogik. Den store 
pædagogik findes i lærestykkerne, som qua den proletariske teknik muliggør de 
deltagende subjekter at handle på kollektivets vegne og i kollektivets interesse. 
Som ”en konkretisering af utopien om producenterne der selv laver historie med 
bevidsthed” (Bondebjerg 1976:217). Hvor den store pædagogik revolutionerer 
selve det bestående teaters form mhp. at forandre samfundet som sådan, 
opererer den lille pædagogik inden for de etablerede kulturinstitutioner på en 
sådan måde, at den udstiller borgerlige privilegier. Ved at fremmedgøre det 
velkendte for tilskueren er det den lille pædagogiks hensigt at vække fornuften 
snarere end følelsen hos tilskueren, så denne ”tvinges” til at tage parti i stedet for 
blot at identificere sig med den eller hin figur på scenen. Den lille pædagogik er 
altså tilegnet det privilegerede borgerskab, hvor den store pædagogik er rettet 
mod proletarerne – de undertrykte.

Man kan således sige, at Brechts store pædagogik udfoldes i praktisk-pædagogisk 
forstand i Paolo Freires frigørelsesprojekt med formuleringen af en pædagogik 
med og ikke for de undertrykte: 

Ingen pædagogik, som er virkelig frigørende, kan distancere sig 
fra de undertrykte ved at behandle dem som ulykkelige og ved 
at tilbyde dem modeller – taget fra undertrykkerens verden – til 
deres kamp. De undertrykte må være deres eget eksempel i kampen 
for deres frigørelse (Freire 1974:26).

Hvad Freire her er på sporet af, er et grundlæggende forbehold over for 
solidaritetsarbejde, der med paternalistisk gavmildhed ”gør de undertrykte 
til genstand for denne pædagogiks humanitarisme” (1974:26). For et sådan 
solidaritetsarbejde afstedkommer ikke blot andetgørelse af de undertrykte, men 
opretholder også status quo i samfundet (for lignende iagttagelser se Andersen, 
Aparna, og Sandberg 2019; Padovan-Özdemir og Øland 2017). Sagt med 
andre ord: ”For at have den stadige mulighed for at vise deres ”gavmildhed” må 
undertrykkerne til stadighed fortsætte uretfærdigheden” (Freire 1974:16).

En pædagogik med de undertrykte indebærer således ifølge Freire netop en 
kritisk-dialektisk forholdemåde, hvor undertrykkelsen gøres til genstand for 
refleksion og objektiveres som en ”grænse-situation”, der står til at ændre. I 
dette perspektiv er problem og løsning ikke givet på forhånd, hvorfor en kritisk 
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pædagogisk indgriben hele tiden må ændre form og afstemmes deltagerne og 
de objektive strukturer (Freire 1974:40–43) – på samme måde som Brecht 
anvendte forskellige pædagogikker til forskellige målgrupper.

Når kunstnerisk og pædagogisk indgriben således er blevet brugt som 
samfundskritikkens våben i den marxistiske tradition, ansporer det til en 
opmærksomhed ikke kun på målgruppen for denne indgriben, men ligeledes 
genstanden for dens kritik. 

Forstyrrelse og konfrontation

Brecht og Freire havde tydeligvis det kapitalistiske klassesamfunds objektive 
strukturer og udbytningsformer som primær genstand for kritik. Vi genfinder 
en videreførelse af denne kritik hos de to filosoffer Chantal Mouffe og Jacques 
Rancière, som begge i nyere tid har beskæftiget sig med kunsten som politisk 
våben i vestlige kapitalistiske demokratier.2 Mouffe såvel som Rancière 
objektiverer vestlig rationalisme og universalisme samt det liberale demokratis 
konsensussøgning som nutidige undertrykkelsesformer, og gør dem til deres 
primære genstand for kritik. I det følgende undersøger jeg Mouffes og Rancières 
forskellige perspektiver på kunstens pædagogiske potentiale i en politisk kamp.

Når jeg således henviser til kunstens pædagogiske potentiale, betragtes pædagogik, 
i socialhistorisk forstand, som et grundlæggende samfundsmæssiggørende 
arbejde, der er indlejret i politiske kampe om samfundet, borgeren og magten 
(Mathiesen 2003). Pædagogik udgør med andre ord en konkret horisont for 
subjektiverings- og objektiveringsmuligheder (Øland 2011:447), idet nogen 
vil noget med nogen. På samme måde som Brechts store pædagogik vil skabe 
en kritisk masse gennem objektivering af den eksisterende – og for nogen 
undertrykkende – samfundsorden, og den lille pædagogik vil vække fornuften, 
identifikationen og nye solidaritetsrelationer. Det er derfor interessant at 
undersøge og diskutere, hvordan kunst, pædagogik og politik fletter sig sammen 
og bliver skiftevis hinandens værktøjer såvel som kontekster, og hvordan de 
arbejder i hinandens tjeneste i konkrete projekter eller interventioner. 

Følgelig tillader jeg mig at fortolke kunstnerisk og pædagogisk intervention som 
en del af og bidrag til ”det politiske”. Mouffe stiller spørgsmålet, ”[h]vordan kan 
kulturelle og kunstneriske praksisser bidrage til den modhegemoniske udfordring 
af det neoliberale hegemoni?” (2011:75). Som svar på dette spørgsmål, henleder 
Mouffe i første omgang vores opmærksomhed på behovet for en mere 
radikaliseret tilgang til demokratiet og dets politiske processer: Ontologisk 
må man anerkende det demokratiske samfunds indbyggede kontingens og 

2  Der er dog ikke tale om en decideret videreførelse af en marxistisk tradition, idet 
hverken Mouffe eller Rancière visionerer en totalisering af samfundet, men udpeger snarere 
kunstens mulighed for at eksponere antagonisme som det demokratiske samfunds vilkår og 
nødvendighed (Mouffe 2011:77; Rancière 2010:139). 
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antagonismer (2013:xi), hvor den politiske indgriben altid også indbefatter 
etableringen af et ”vi” såvel som et ”dem” (2013:5). Således er den til enhver 
tid eksisterende hegemoniske magtkonfiguration midlertidig og kontingent, 
hvorfor dens dominans ligger i evnen til at skjule denne kontingens under et 
dække af konsensus og selvfølgeliggjorte subjektiveringsmuligheder – ofte 
hjulpet af kulturelt-symbolske udtryksformer. ”En modhegemonisk politik må 
derfor involvere sig i dette felt for at fremme andre former for identifikation” 
(Mouffe 2011:75).

Et midlertidigt dominansforhold kan altså ifølge Mouffe udfordres ved 
en epistemologisk kunstnerisk indgriben, der sætter spørgsmålstegn ved 
de eksisterende og hegemoniske subjektiveringsmuligheder og tilbyder 
alternativer. Kunstneriske praksisser udgør et relevant arbejdsredskab, fordi det 
kan udstille magtens symbolske orden med et subversivt symbolsprog (Mouffe 
2013:91–93). En sådan kunstnerisk indgriben handler dog ikke om at afsløre 
en falsk bevidsthed og bibringe ”sandheden”, men snarere om at re-artikulere 
mulighedsrummet og den selvfølgeliggjorte symbolske ordning af sociale 
relationer og konsensus: ”This is where art’s great power lies – in its capacity 
to make us see things in a different way, to make us perceive new possibilities” 
(Mouffe 2013:96–97).

Det pædagogiske potentiale kan med andre ord findes i den kritiske kunsts strategi 
om hos tilskueren at skabe en vilje til kritisk at genbesøge egne forestillinger 
og vække et begær for forandring ved at undersøge og udstille en alternativ 
symbolsk ordning af sociale relationer. Der er hermed tale om en konfrontation 
på et psykologisk affektivt/kognitivt plan i mødet mellem kunstprojektet og 
beskueren og en forstyrrelse på et socialt plan i kunstprojektets (re-)artikulering 
af den symbolske orden.

Selvom Rancière på mange måder deler Mouffes kritiske ærinde og ontologiske 
forståelse af det demokratiske samfund som grundlæggende konfliktfyldt, stiller 
han sig anderledes kritisk over for kunstens sociale og politiske virkningsfuldhed 
– eller i hvert fald over for kunstens virkningsfuldhed i kausal form.

Således stiller Rancière sig skeptisk over for argumentet om, at kunsten er vendt 
tilbage til det politiske efter årtusindeskiftet, i hvert fald i den form, hvor kunst

is presumed to be effective politically because it displays the marks 
of domination, or parodies mainstream icons, or even because it 
leaves the spaces reserved for it and becomes a social practice … 
Underlying these forms is the assumption that art compels us to 
revolt when it shows us revolting things … that it incites us to oppose 
the system of domination by denouncing its own participation in 
that system. (Rancière 2010:134–35)
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Rancière kalder denne tænkning om kunstens virkningsfuldhed for en 
”pædagogisk model” (2010:136), fordi den trækker på en kausal-logik om, 
at kunstværket kan virke determinerende på beskuerens adfærd, idet det 
antages, at beskueren handler på baggrund af det kunstneriske input og efter 
kunstværkets hensigt. Rancière finder denne kausal-logik i samfundsbevarende 
såvel som revolutionær kunst (2010:137). Den samfundsbevarende kausal-logik 
virker gennem en iscenesættelse af samfundet mhp. at reproducere og bevare 
den bestående symbolsk-sociale orden. Den kritiske kunsts pædagogiske kausal-
logik virker gennem iscenesættelse af virkelighedens dominansformer ved 1) at 
skabe en sensorisk fremmedhed gennem konstellationen af modsætningsfyldte 
elementer, 2) at forklare denne fremmedhed og 3) at aktivere og mobilisere 
beskueren på baggrund af denne bevidstgørelsesproces (Rancière 2010:142).

Omend Rancière afviser, at kunst skulle have en kausal virkning, afviser han 
ikke kunstens virkningsfuldhed som sådan. I stedet placerer han kunstens 
virkningsfuldhed ved det æstetiske, som suspenderer enhver determinerende 
relation mellem kunstværket og en særlig social funktion (2010:138).

Ifølge Rancière består den æstetiske virkningsfuldhed i ”dissensus”, som kan 
forstås som ”a conflict between sense and sense” (2010:139). Det vil sige en 
konflikt mellem en sensorisk præsentation og dens receptive meningstilskrivelse. 
Hvis der således skal findes en forbindelse mellem det kunstneriske og det 
politiske, så må det ifølge Rancière findes i begrebet om dissensus. Det politiske 
finder nemlig sted i aktiviteter, der bryder med den herskende horisont af 
objektiverings- og subjektiveringsmuligheder (Rancière 2010:139–40). 

Det er således i forlængelse af denne forbindelse mellem kunst og politik, at jeg 
tillader mig at lave en pædagogisk læsning af Rancières filosofiske overvejelser over 
kunstens virkningsfuldhed. Inspireret af Gert Biestas (2013) Rancière-læsning 
kan kunstens pædagogiske potentiale (eller virkningsfuldhed) i Rancièresk 
forstand forstås qua den epistemologiske forstyrrelse, som æstetikken kan 
udvirke. Det pædagogiske i kunsten består således i en forstyrrelse eller udvidelse 
af den herskende horisont af objektivering og subjektivering, hvorigennem 
deltagerne bliver til som nye politiske subjekter. Pædagogik i politisk forstand 
handler følgelig om dannelse og fortsat omdannelse af politiske subjektiviteter 
(Biesta 2013:160).

På trods af Rancières kritik af ”den pædagogiske model” mener jeg derfor 
alligevel at kunne fremlæse et pædagogisk potentiale i kunstens æstetiske 
virkningsfuldhed. Dette pædagogiske potentiale opstår ikke i kausal forstand, 
men i processen ”to compose a proposition on what it is that is given to see to us and 
an interrogation into the power of representation” (Rancière 2010:149).

Den kunstneriske indgriben udgør altså et konkret ”fiktionsarbejde”, hvis 
iscenesættelse og dramaturgi skaber andre epistemologiske muligheder for 
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at begribe verden (Rancière 2010:149). Kunstens pædagogiske potentiale 
kan altså siges at være uafgørlig. Æstetikkens uafgørlighed (Johansen 2018) 
afgrænser samtidig kunsten fra at blive brugt i en fremmed sags tjeneste – dvs. 
i en konfrontatorisk strategi med et artikuleret ”vi” og ”dem” og et erklæret 
endemål. I stedet tilbyder kunsten en kurateret epistemologisk forstyrrelse.

Et postmigrationsperspektiv

Når disse indledende afsøgninger af kunstens pædagogiske potentiale skal 
sættes ind i en migrationspolitisk kontekst, er det oplagt at kaste et blik på 
det relativt nye begreb, postmigration. Dels udspringer begrebet fra den 
alternative tyske teaterscene i Berlin og bringer mig således tilbage, hvor jeg 
startede, nemlig ved Brechts lærestykker og den store og lille pædagogik. Dels 
inviterer den akademiske adaption af begrebet til et historie- og konfliktsensitivt 
perspektivskifte i migrationsforskningen (Petersen, Schramm, og Wiegand 
2019b:7), hvilket aktiverer Mouffes ontologiske antagonisme såvel som 
Rancières epistemologiske dissenterende uafgørlighed. Anne Ring Petersen og 
Moritz Schramm skriver netop, at det postmigrantiske perspektiv retter fokus 
mod forhandlinger, antagonismer og ambivalenser i det flerkulturelle samfund 
(2016:185).

Som sagt udspringer begrebet postmigration fra den alternative tyske teaterscene 
som udtryk for ”migrantiserede” kunstneres modstand mod at blive mærket 
som migrant-kunstnere og integrationsobjekter: 

Instead, they insisted on due recognition of their contributions to 
German culture and society and that this recognition should go 
hand in hand with an acknowledgement of the overall plurality 
of life stories and the multiplicity of backgrounds as fundamental 
conditions of contemporary society and the social and cultural 
interactions among all its members (Petersen m.fl. 2019b:3).

På denne måde kan man sige, at det postmigrantiske teater forener og 
videreudvikler den lille og store pædagogik i en re-approprierende strategi, der 
udfordrer statiske dikotomier (fx migrant vs. ikke-migrant) og eksperimenterer 
med, ”hvem der har lov til at spille hvilken rolle – både på scenen og uden for 
teatret” (Petersen og Schramm 2016:188). Fremmedgørelseseffekten i den lille 
pædagogik og undersøgelsen af alternativer i den store pædagogik synes således 
at forene sig i det postmigrantiske perspektiv. Det postmigrantiske perspektiv 
opstår nemlig i udvekslingen mellem samfundsmæssige iagttagelser af konflikt 
og en pædagogiseret – vil jeg tilføje - kunstnerisk behandling af eller intervention 
i disse iagttagelser (Moslund og Petersen 2019:68).
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Det postmigrantiske perspektiv indebærer altså en udfordring af den hidtidige 
migrations- og integrationsforsknings ”migrantologi”, som placerer migranter 
i samfundets margin som objekter for nærmere undersøgelse (Römhild 2017). 
I stedet indebærer postmigrantionsbegrebet at undersøge samfundet fra et 
migrationsperspektiv, hvor man som udgangspunkt anerkender, at samfundet 
allerede er defineret og skabt af migration og derfor retter opmærksomheden 
på de samfundsmæssige forhandlinger, antagonismer og ambivalenser, der 
udspringer af postmigrantiske forhold (Petersen m.fl. 2019b:7; Römhild 
2017:72).

På denne måde refererer præfikset post- i postmigrationsbegrebet ikke til 
en samfundsmæssig tilstand efter en afsluttet migrationsproces, men netop 
til et samfundsmæssigt forhold: Dels som et anerkendelsespolitisk opgør 
med migrantisering af den Anden og muliggørelse af dennes kreative og 
re-approprierende eksperimenteren med Andengørelsen. Dels som en 
markering af, at historisk migrationsbetingede dominansforhold fortsat kan 
være virksomme i nye former; på samme måde som postkolonialisme udstiller, 
hvordan det koloniale arvegods fortsat virker i nutidige samfund (Petersen, 
Schramm, og Wiegand 2019a:54–56).

Når kunsten som arbejdsredskab læses ind i et postmigrationsperspektiv, 
kan det pædagogiske potentiale skrives frem som skabelsen af kreative 
forhandlingsrum, der fordrer ambivalente stemmer indefra og giver mulighed 
for re-approprierende ikke-binære subjektiveringer (Petersen m.fl. 2019a:60).

I den følgende analyse bliver øvelsen således ikke at klassificere kunstprojektet 
100% FREMMED? som enten postmigrantisk eller ikke-postmigrantisk kunst. 
I stedet bliver øvelsen at undersøge projektets pædagogiske dimensioner qua 
dets kunstneriske indgriben i et konkret samfundsmæssigt migrationsbetinget 
forhold – med støtte i de teoretiske perspektiver fra kunstens lille og store 
pædagogik, den kritiske kunsts strategi om at vække en vilje og et begær om 
forandring samt kunstens dissentierende uafgørlighed som epistemologisk 
forstyrrelse.

Menneskeudstilling eller epistemologisk brud eller…?

Det er nu, at jeg vender tilbage til artiklens indledning, hvor jeg beskrev et 
”ghetto-listet” socialt boligområde som hot spot for kunstnerisk indgriben med 
pædagogiske dimensioner og aspirationer. Det er denne indgriben, jeg vil kigge 
nærmere på, som den har materialiseret sig i kunstprojektet 100% FREMMED? 

Det empiriske grundlag for den analytiske diskussion af denne indgriben 
består af en bogudgivelse (Metropolis/Københavns Internationale Teater 
2018), projektets hjemmeside (Metropolis/Københavns Internationale Teater 
2017), et undervisningsmateriale (Andersen og Nymark 2017) samt diverse 
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medieomtaler af kunstprojektet. En række lignende kunstprojekter har været 
lanceret gennem de seneste 10-20 år i Danmark (se fx Kaisen 2015; Myong 
2018; Ring Petersen 2017; Zainorin 2019), men jeg vælger at tage udgangspunkt 
i 100% FREMMED?, fordi kunstprojektet så eksplicit har pædagogiske 
dimensioner og aspirationer - i samarbejdet med de portrætterede såvel som i 
formidlingen af kunstprojektet. Ligeledes udgør kunstprojektet en artikuleret 
og aktuel kunstnerisk reaktion på samfundsmæssige spændinger og konflikter 
med flygtningen som omdrejningspunkt. Således afstår jeg i analysen fra at 
forholde mig til kunstprojektets æstetiske kvalitet, men præsenterer i stedet en 
pædagogisk læsning af kunstprojektet.

Projektets baggrund og historiske folder

I 2016 tog Københavns Internationale Teater, Metropolis, i samarbejde med 
fotograf Maja Nydal Eriksen initiativ til det ”dokumentariske kunstprojekt 100% 
FREMMED?” (Metropolis 2018) og skabte udstillingen 100% FREMMED?, 
som blev vist første gang på Københavns Rådhus i foråret 2017 (Metropolis 
2017). På det tidspunkt bestod udstillingen af hundrede tidligere flygtninges 
portrætter og personlige fortællinger. De portrætterede deltog i iscenesættelsen 
af deres individuelle portrætter og i udlægningen af deres personlige fortællinger. 
Senere (2018-2019) tog byrumsudstillingen på danmarksturne til omkring tyve 
byer, hvor kunstprojektet i hver by portrætterede ti nye flygtninge bosiddende i 
den pågældende by. Således beskrives kunstprojektet som et ”levende arkiv” og 
donerer alle portrætter til nationale og lokale arkiver i Danmark.

På kunstprojektets hjemmeside og i diverse pressemeddelelser og medieomtaler 
indskrives denne kunstneriske indgriben i et tvedelt motiv. På den ene side 
foldes projektet ind i historien om verdens flygtninge siden afslutningen af 
2. verdenskrig og oprettelsen af FN’s flygtningekonvention i 1951, hvortil 
kunstprojektet ønsker at bibringe ”et menneskeligt billede på 60 års lokale og 
globale kriser” – men uden at fokusere på flugten (Metropolis 2017). På den 
anden side beskrives kunstprojektet som ”et nyt kapitel til danmarkshistorien”, 
som ifølge projektets initiativtagere er blevet sværere at skrive som ”en fortælling, 
der er karakteristisk for Danmark og samtidig fællesskabsdannende” (Metropolis 
2018). 

De to motiver forenes i et pædagogisk ærinde om at repræsentere 
og give stemme til flygtninge, der er kommet til Danmark 
siden 1956 og er blevet boende, og herved bidrage til debatten 
om flygtninge og danskhed ved at lade flygtninge forholde sig 
til spørgsmålet om, hvornår man er dansk, og hvornår man er 
fremmed (Metropolis/Københavns Internationale Teater u.å.).3

3 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/

https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
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Med en postmigrantisk læsning kan 100% FREMMED? siges at udgøre 
en reaktion på og indgriben i et migrationsbetinget samfundsforhold, hvor 
forhandlinger, antagonismer og ambivalenser om danskhed perspektiveres af 
spørgsmålet om flygtninges oplevelse af fremmedhed. 

Kunstprojektets Leitmotif erkender således på den ene side, at det danske 
samfund og historie må forstås som defineret af migration – og at dette 
indbefatter aktuelle forhandlinger, antagonismer og ambivalenser. På den anden 
side følges denne erkendelse af en tilsyneladende konsensussøgende, lidelses- og 
dominansfri opdatering af danmarksbilledet. Dette kommer fx til udtryk, når 
kunstprojektet eksplicit fokuserer på og fremhæver det almenmenneskelige i 
”det, vi har til fælles på tværs af sociale, kulturelle og nationale skel” (Metropolis 
2018) og samtidig bevidst fravælger at beskæftige sig med flugten eller de 
sociale dominansforhold, der synes at kunne trænge sig på i spørgsmålet om 
fremmedhed og danskhed: 

”Med humor, farver og i skiftende vejrforhold søger billederne at 
skabe et alternativ til den ofte tunge socialrealistiske portrættering 
af mennesker, der har fået asyl i Danmark” (Metropolis/
Københavns Internationale Teater 2018)4.

Bogen og byrumsudstillingerne 100% FREMMED? synes i vid udstrækning at 
lade billeder og tekst fremstå som relativt selvstændige indspil i spørgsmålet om 
fremmedhed og danskhed. Derimod er det værd at hæfte sig ved, at kunstprojektets 
rammesætning af sig selv og diverse medieomtaler i høj grad udstiller et behov 
for at mediere de visuelle historiefortællinger, således at flygtningeportrætterne 
og -fortællingernes potentielt dissentierende uafgørlighed, antagonistiske 
konfrontation af beskueren eller potentielt epistemologiske forstyrrelse af den 
symbolske orden tæmmes. Denne tendentielle tæmning kommer fx til udtryk 
i projektets hovedsponsors kommentar om, at ”[d]e menneskelige fortællinger 
synliggør den kulturelle mangfoldighed, som det danske fællesskab rummer. Vi 
er glade for, at borgere og byer over hele landet bidrager til nye kulturelle møder 
og dialog” (NordeaFonden 2018). Således bliver kunstprojektets indgriben 
og pædagogiske ærinde i samfundsdebatten og byrummet medieret som et 
konfliktfrit og berigende kulturmøde.

Kuraterede stemmer 

Flygtningenes visuelle historiefortællinger må også forstås som produkter af 
fotografens og interviewerens kuraterende stemmeføring.

Kunstprojektets kuraterende stemmeføring tager udgangspunkt i asyltal fra 

4 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/

https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/


49Kunst og pædagogik i et postmigrationssamfund

TEM
A

#2 - AUG
U

ST - 2020 S. 38 - 59

Danmarks Statistik, som de er opgjort siden 1956: ”Deltagerne i 100% Fremmed? 
er valgt således, at de proportionelt repræsenterer de 40 lande, hvorfra flere end 
500 flygtninge har fået asyl i Danmark. I alt repræsenterer de 95% af samtlige 
tilkomne” flygtninge i Danmark (Metropolis/Københavns Internationale 
Teater 2018)5.

 Endvidere er der i udvælgelsen blevet taget hensyn til ”køn, årstal for ankomst 
til Danmark, hvorvidt de er familiesammenførte samt deres politiske, religiøse og 
professionelle baggrund” (Metropolis/Københavns Internationale Teater 2018).

Herefter er de udvalgte blevet interviewet om deres liv og tanker om ”at tilhøre 
kategorien af ”fremmede” i Danmark” (Metropolis 2017) og har desuden været 
med til at vælge baggrund for deres portræt – dog begrænset af enten Tivoli i 
København eller steder af lokalkulturel betydning i de respektive kommuner. 

5 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/

Foto 1: Portræt af Gazi Monir Ahmed i Tivoli

https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
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Endvidere er de blevet ”bedt om at klæde sig pænt på til foto” og medbringe en 
genstand eller mennesker, som de gerne ville have med på billedet (Andersen og 
Nymark 2017:6).

Den stedslige begrænsning af de portrætterede flygtninges valg af baggrund 
har været en selvstændig pointe i kunstprojektets kuraterende stemmeføring, 
idet fotografen har haft til hensigt at placere ”deltagerne i det officielle 
danmarksbillede” (Metropolis/Københavns Internationale Teater 2018)6. Det 
er således muligt at forstå kunstprojektets indgriben som en epistemologisk 
forstyrrelse af den nationalromantiske symbolske orden – eller en ”opdatering”, 
som det beskrives på kunstprojektets hjemmeside.

Når man beskuer portrætterne og deres kuraterede udtryk og ’stemmer’, hvad er 
det så for en såkaldt ”opdatering” af det officielle danmarksbillede, der har fundet 
sted? I foto 1 og 2, som her indgår som eksempler fra kunstprojektet, ser man på 
foto 1 en bangladeshisk mand i en af Tivolis forlystelser, og på foto 2 en syrisk 

6 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/

Foto 2: Portræt af Sawla Aldyab i Skagen

https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
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kvinde på havnen i Skagen. I begge tilfælde har de portrætterede bragt genstande 
eller mennesker ind i scenen. Består opdateringen således af en synliggørende 
fotografisk fastholdelse af, at mennesker med flygtningebaggrund også indgår 
i det danske kulturlandskab? Eller består opdateringen i flygtningenes lettere 
humoristiske erobring af det danske kulturlandskab? I begge tilfælde synes 
opdateringen at være betinget af, at beskueren finder det overraskende at finde 
en flygtning ganske frivolt placeret i det danske kulturlandskab. 

Den intentionelle og kuraterede frivolitet, hvormed fotografen har ønsket 
at frigøre flygtningene fra deres eksil-skæbne og tilføre humor til den ellers 
udbredte ”socialrealistiske” fremstilling af flygtninge i Danmark (Metropolis/
Københavns Internationale Teater 2018)7, står i kontrast til de mere smertelige 
og politisk engagerede tekstlige fortællinger, der akkompagnerer portrætterne. 
Her kan man læse om politisk kamp mod korruption og for menneskerettigheder 
i Bangladesh i forlængelse af foto 1 og om fejl i asylbehandlingen, der stiller 
den portrætterede i foto 2 med en usikker fremtid i Danmark. Den kuraterede 
kontrast mellem portrætfotografierne og de tekstlige fortællinger skaber en 
æstetisk spænding, der i et postmigrantisk perspektiv indfanger ambivalenser 
og flertydigheder i spørgsmål om fremmedhed såvel som det opdaterede 
danmarksbillede.

Denne æstetiske spænding kan siges at installere en art dissensus i det symbolsk 
investerede kulturlandskab, som fx portrætscenen Tivoli udgør i kunstprojektet. 
Som beskuer og læser forledes man således til at forstå, at Tivoli repræsenterer 
danmarksbilledet, der bliver opdateret eller forstyrret. 

Alligevel synes kunstprojektets æstetiske virkningsfuldhed at blive tæmmet af 
projekts meta-kommunikation i medieomtaler og på projektets hjemmeside. 
Selvom der et enkelt sted på hjemmesiden nævnes, at Tivoli engang for ikke 
så længe siden udstillede mennesker fra bl.a. Kina (Metropolis/Københavns 
Internationale Teater 2018)8, så udvandes opmærksomheden på denne 
historiske og symbolske vold af den officielle begrundelse for valget af Tivoli som 
portrætscene, der beskrives som et ”nationalklenodie … der … har repræsenteret 
det danske og det fremmede med lige dele nysgerrighed, hyldest, forsimpling og 
fortrængning. Et spejl på og samtidig et helle fra verden udenfor” (Metropolis/
Københavns Internationale Teater 2018)9. 

Ligeså meget som kunstprojektets æstetiske spændinger skaber dissensus, ligeså 
meget reificerer kunstprojektets metakommunikation ”de fremmede” som 
objekt for ”nysgerrighed, hyldest, forsimpling og fortrængning”, hvilket således 
”spejler” et hegemonisk dominansforhold mellem ”det fremmede” og ”det 
danske” i stedet for at opdatere dette forhold i et postmigrantisk perspektiv.

7 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
8 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
9 https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/

https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
https://100pctfremmed.dk/flygtninge-i-danmark/
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Endvidere fortrænges denne historisk-symbolske vold helt fra kunstprojektets 
undervisningsmateriale, hvor valget af Tivoli som portrætscene begrundes ved 
at være en vigtig del af dansk kulturhistorie, og som ”blander nationale, visuelle, 
symbolske og arkitektoniske referencer. Parken er dermed en oplagt kulisse til at 
iscenesætte deltagernes blandingsidentitet og historie” (Andersen og Nymark 
2017:6).

Undervisningsmaterialet synes således at afmonterer kunstprojektets potentielle 
epistemologiske forstyrrelse af den nationalromantiske symbolske orden, 
og lader i stedet kunstprojektet tjene et pædagogisk ærinde om at socialisere 
skoleelever med et danmarksbillede, der på konserverende vis tilfredsstiller 
nationalromantiske fantasier om Danmark som et åbent og venligt lille land, 
der på frivol vis forbinder sig med den store verden og den nationale fortid.

Kunstprojektets pædagogiske former 

Ovenstående ambivalente læsning af kunstprojektets pædagogiske ærinde 
om at opdatere det officielle danmarksbillede kan med fordel diskuteres med 
begreberne om den store og lille pædagogik og disses iboende distinktion af den 
kunstneriske indgribens målgrupper. 

Således kan man forstå kunstprojektets interne portrætproduktion som en art 
stor pædagogik, hvor portræt-deltagerne får tildelt en taleposition med mulighed 
for at forholde sig til danskhedsdebatten, som de ellers er objekter for. Ligeledes 
gives de mulighed for at fremsætte alternative subjektpositioner og utopiske 
forestillinger om et andet danmarksbillede.

I samme frigørelsespædagogiske perspektiv kan man således forstå formidlingen 
og udstillingen af portrætsamlingen som en form for lille pædagogik, der 
tjener til at udstille den majoriserede beskuers privilegier i den hidtidige 
nationalromantiske symbolske orden. Dog viser ovenstående analyse af 
frivolitetens fortrængning af lidelsen og den historiske vold, at den lille 
pædagogiks fremmedgørelseseffekt er begrænset i 100% FREMMED?

Denne begrænsning kan særligt iagttages i kunstprojektets undervisnings-
materiale, der gennemgående tager udgangspunkt i elevernes emotionelle 
nysgerrighed på portrætterne. Mange af materialets øvelser indledes med at 
bede eleverne om at vælge det portræt, der ”fanger” deres opmærksomhed 
og undersøge hvorfor ud fra dansk- og billedkunstfaglige perspektiver. Det 
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emotionelle fokus næres yderligere af empatiske øvelser, hvor eleverne skal 
gennemgå lignende æstetiske og refleksive processer som de portrætterede. Fx 
kan eleverne i en af øvelserne tale med hinanden om situationer, hvor de har følt 
sig fremmede og herefter foreslå tiltag, der kan ”få en person til at føle sig mindre 
fremmed” (Andersen og Nymark 2017:18). 

Den grundlæggende integrationistiske konsensussøgning og antagonisme-
fortrængende tilgang, som synes at omgærde kunstprojektet, træder således 
tydeligst frem i undervisningsmaterialets øvelser, der handler om at minimere 
eller ligefrem bekæmpe fremmedhed, som en af øvelserne har til formål 

Foto 3: Adnan Axacan i Tivoli.
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(Andersen og Nymark 2017:19). I denne øvelse bliver eleverne bedt om at 
forholde sig til flygtningeinitiativet Venligboerne, som citeres for at arbejde ud 
fra tre principper om venlighed, nysgerrighed og respekt for forskellighed. Dette 
principgrundlag kan siges at indebære en empatisk strategi (Danbolt og Myong 
2018), der reificerer majoritetsdanskeren som autoritativ bevidner og forløser af 
flygtningens forskellighed og fremmedhed. 

Objektiveringen af fremmedhed som noget negativt bliver således talt frem i et 
fællesskabsdannede pædagogisk ærinde, der finder resonans i den kunstneriske 
indgriben med at placere flygtninge i det danske kulturlandskab.

I samme empatiske bevægelse risikerer flygtningen af blive frataget sin 
fremmedhed, som netop kan udgøre en personlig-eksistentiel såvel som 
samfundsontologisk ambivalens i et postmigrantisk perspektiv. Fx fortæller 
den portrætterede Adnan Axacan: ”jeg er blevet dansk kurder. Jeg ville ikke have 
noget imod at være dansk dansker, men jeg kan ikke løsrive mig fra Kurdistan. 
Min familie er dér sammen med min fortid, min idealisme og mine drømme” 
(Metropolis/Københavns Internationale Teater 2018). 

Samtidig har Adnan Axacan valgt at lade sig portrættere i kurdisk folkedragt 
foran en blodrød låge i Tivoli med en kartoffel, som han nænsomt holder ind 
til sit bryst med begge hænder. Denne iscenesættelse kan fortolkes som en 
ironiserende kommentar til spørgsmålet om fremmedhed og danskhed, idet 
”den fremmede” i dette tilfælde bliver subjektet i vis hænder det ligger at bevidne, 
forløse og formgive danskheden, som kartoflen kan symbolisere.

På denne måde viser kunstprojektet 100% FREMMED? også, at det æstetiske 
udtryks uafgørlighed begrænser den pædagogiske strategi og opløser entydige og 
konsensussøgende endemål.

Den kritiske kunsts pædagogiske rettethed og solidaritetens 
bånd 

Analysen af 100% Fremmed? synes at fremkalde to grundlæggende 
problematikker i diskussionen af pædagogiserede kunstinterventioner i 
postmigrantiske forhold. Analysen problematiserer dels den kritiske kunsts 
pædagogiske rettethed, dels de solidariske bånd, der søges at blive etableret qua 
den pædagogiserede kunstintervention. Begge problematikker hænger uløseligt 
sammen.

Hvor Brecht’s store og lille pædagogiks forskellige rettetheder og pædagogiske 
strategier opererede med en tydelig samfundsmæssig antagonisme i form af 
det undertrykkende borgerskab over for det undertrykte proletariat og således 
arbejdede for en samfundsutopi hinsides det bestående, synes manglen på 
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antagonistiske markeringer i 100% FREMMED? at gøre kritikkens pædagogiske 
rettethed og strategi langt mere utydelig og ambivalent.

Kunstprojektet søger at give stemme til flygtninge, der ellers blot indgår som 
objekter i dansk- og fremmedhedsdebatten, ved at involvere dem i kurateringen 
af deres egne portrætter. Men denne store pædagogiske øvelse udi en kritik synes 
at blive begrænset af et andet pædagogisk ærinde om at opdatere det officielle 
danmarksbillede, som bliver rammen, flygtningene skal udfylde. I forlængelse 
heraf bliver den lille pædagogiks fremmedgørelseseffekt minimeret til fordel for 
en empatisk reificering af ”det officielle Danmarks” bevidning og forløsning 
(eller opløsning) af fremmedheden.

I én bevægelse bliver flygtningene til som politiske subjekter, idet de gives en 
stemme (Firat 2011), hvorved det med æstetikkens uafgørlighed bliver muligt at 
rette et kritisk perspektiv på migrationsforhold i det danske samfund.

I en anden bevægelse bliver flygtningene på pædagogisk vis underlagt det 
majoriserede subjekts bevidnende blik som objekter i en national fantasi 
(Andreassen 2012). Således kan 100% FREMMED? siges at udgøre en 
migrantologisk menneskeudstilling, hvor den intime individualiserede 
fortælling dyrkes og tilkendes en plads i det officielle danmarksbillede. På denne 
måde gøres det epistemologiske brud i pædagogisk forstand afhængigt at den 
majoriserede beskuers fantasi og æstetisk-diskursive register (Myong 2018). 

I et frigørelsespædagogisk perspektiv betyder dette, at solidariteten mellem 
flygtningene og fotografen – mellem flygtningene og den majoriserede beskuer 
– forfalder til ædelmodighed og gavmildhed (Freire 1974:33). Godt nok 
forsøger man i 100% FREMMED? at lade flygtningene undslippe deres skæbne 
som ofre for krig og forfølgelse i deres portrætters iscenesættelse, men dette 
synes hult, når de samtidig bliver bedt om at placere sig i et danmarksbillede, 
der fortrænger historisk vold, negligerer strukturel lidelse og tilbyder opløsning 
af fremmedhed.

Ifølge Freire kræver solidaritet, ”at man går ind på samme vilkår som dem, man 
er solidarisk med” (1974:21). I eksemplet 100% FREMMED? synes det at måtte 
kræve, at man som minimum anerkendte og undersøgte den historiske vold, 
personlige lidelse såvel som den grænsekrydsende frivolitet og derved i højere 
grad gjorde dansk- og fremmedheden til genstand for æstetisk behandling 
fremfor migrantologisk portrættering af flygtningen.

Dette bringer mig tilbage til artiklens indledning og byrumsudstillingens 
stop i en såkaldt ghetto med en større andel af beboere med flygtninge- eller 
indvandrerbaggrund. Med denne scene for kunstprojektets formidling 
melder spørgsmålet sig, om det såkaldte opdaterede danmarksbillede faktisk 
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bliver en pædagogisk domesticerende undertrykkelsesform, hvorigennem 
flygtninge og indvandrere identificerer sig med undertrykkelsens opdaterede 
nationalromantiske symbolske orden? Eller skaber æstetikkens uafgørlighed 
mulighed for en rekonfiguration af det synlige og det forståelige i dansk- og 
fremmedheden?

Marta Padovan-Özdemir, Ph.D., lektor v. Pædagoguddannelsen 
i Horsens og forskningsleder af Program for Samfund og 
Mangfoldighed, VIA University College
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Denne artikel belyser de præmisser, der gør sig gældende for forsknings- og 
udviklingsprojektet SKAPOS, som blev afviklet i pædagoguddannelsen efteråret 
2018, Professionshøjskolen Absalon.

Artiklen undersøger, hvad der kan understøtte udvikling af kunstbaserede 
metoder med målsætning om, at skabe personlig og social udvikling hos udsatte 
unge som resultat af en kunstnerisk proces. Artiklen skriver sig ind i en forståelse 
af en kunstaktivisme, der finder sted både indenfor og udenfor rammerne 
af kunst- og kulturinstitutioner, idet projektet har intention om at skabe 
lokal forankring i et reflekteret fællesskab i det hverdagslige levede liv mellem 
kulturinstitution, uddannelse og privatliv (Reestorff & Mortensen, 2019). 

Med afsæt i empirisk produceret materiale i forbindelse med et forsk-
nings- og udviklingsprojekt i pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen 
Absalon, udforsker artiklen kunstens og kulturens potentiale i forhold 
til styrkelse af udsatte unges personlige identitetsudvikling og livsdue-
lighed, der peger fremad mod videre uddannelses- og arbejdsliv. Artiklen 
argumenterer for, at kunstperformative processer har betydning for det 
pædagogiske forhold, ved at kunne bidrage til udsatte unges erkendelse 
på eksistentielt niveau. Kunsten sættes i spil som aktivistiske interventio-
ner i en social praksis med henblik på transformativ læring. Et tæt samspil 
mellem den kunstperformative praksis og art-based-research (ABR) som 
undersøgelsesmetode har vist sig frugtbar. Artiklen belyser således også 
kritisk, hvordan ABR er anvendt i undersøgelsesdesignet, med henblik på 
at undervisning og empirigenerering følges ad. 

Emneord: Social praksis, pædagogik, transformativ læring, æstetik,  
art-based-research

- en undersøgelse af kunstens betydning for 
identitetsudviklingen hos udsatte unge
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Metodisk henter projektet inspiration fra expressive arts therapy, som er en nyere 
retning inden for det kunstterapeutiske spektrum, der har en aktionsorienteret 
ekspressiv form for intervention (Malchiodi, 2018; Gray, 2012). De pædagogiske 
interventioner har i projektet på denne baggrund et kunstperformativt afsæt.

Ved at placere en kunstperformativ praksis i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng, bidrager artiklen som helhed med en diskussion af kunstens 
potentiale i pædagogisk arbejde i spændet mellem uddannelse, socialpædagogisk 
praksis og forskning. Der kastes et kritisk lys over undersøgelsesmetoden, som 
tilsigter en åben undersøgelsestilgang, hvor undervisning og empirigenerering 
følges ad gennem kunstneriske og samarbejdende processer, med mulighed for 
at udvikle undersøgelsesdesignet processuelt gennem praksis (Illeris, 2018). 
Dette er med henblik på, at det som forsker skal blive muligt at indfange og 
undersøge, hvordan kunsten fostrer refleksion og udvikling hos de deltagende 
aktører gennem multiple erkendelsesformer (Leavy, 2018).

Intention og teoretiske afsæt

Projekt SKAPOS handler om udsatte unge, personlig udvikling, fællesskaber 
og kunstnerisk virksomhed. Målet er at undersøge livshistoriske narrativer og 
kunstneriske processers potentiale i styrkelsen af identitetsudvikling hos udsatte 
unge i 10. klasse i et samarbejdende fællesskab med pædagogstuderende. Herunder 
hvordan de kunstneriske processer initierer oplevelser af transformationer, 
der muliggør, at de unge finder motivation og mod til uddannelse og arbejde. 
Projektets design er fordelt på to forskellige processer, en individuel og en 
kollektiv proces, der forløber over fem uger og som faciliteres af tre forskere fra 
pædagoguddannelsen, to undervisere fra 10. klasse og en museumsformidler fra 
Museum Sydøstdanmark. Der deltager femten pædagogstuderende og sytten 
unge fra 10. klasse. 
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Det individuelle forløb har fokus på de unges personlige livsfortælling (Bille et 
al., 2017), som udtrykkes æstetisk. De unge har skabt en narrativ æske ud fra en 
defineret opgaveformulering (fig. 1). 

En afsluttende personlig samtale i 
forbindelse med den færdige æske står 
centralt som afslutning på forløbet. Der 
arbejdes i processen med de sanselige 
oplevelser, erfaringer og erkendelser i 
skabelsen af den narrative æske, som 
medierer og bearbejder livstemaer, 
erindringsbilleder, stemninger og følelser 
hos den enkelte. Processen sigter efter at 
styrke selvopfattelsen og identitetsfølelsen 
hos de unge ved, at der åbnes for en dybere 
selvindsigt, som skaber grundlag for en 
større erkendelse af hvem, man er som 
menneske.

Det kollektive forløb er tilrettelagt således, 
at skabelsesprocessen er en samproduktion 
af performative æstetiske udtryk mellem 
de unge og studerende, fordelt i blandede 
små grupper med en tilknyttet underviser. 
Med kunstneriske virkemidler åbnes der 
i processen op for nye fortællinger, som 
danner grundlag for en afsluttende event. 
Forløbet er forankret i et tværgående 
institutionelt samarbejde mellem 10. 
klasse, pædagoguddannelsen og Museum 
Sydøstdanmark. Dette har været en 
grundlæggende præmis for projektet, da 
intentionen også har været at bidrage med 
ny indsigt hos deltagerne om kulturarvens 
relevans for egen livssituation. 

Kulturarv er at forstå både som en immateriel kulturarv, hvor tradition og 
fortælling står i centrum, og som en fast kulturarv, der bl.a. er karakteriseret 
ved historiske bygninger. Den fysiske placering af det kollektive forløb på 
Borgcentret fremhæver betydningen af den faste kulturarv, da de unge i 
processen kan fornemme historiens vingesus i borgens ruin og Gåsetårn. 
Museumsformidlerens fortællinger fremhæver betydningen af den immaterielle 
kulturarv, der åbner for et fornyet perspektiv på egne livsudfordringer i lyset af 
almenmenneskelige problemstillinger på tværs af tid, kultur og samfundslag. De 
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narrative æskers individuelle livshistoriske tematikker bliver koblet til en fælles 
tematisering, med fælles oplæg om kulturhistorisk forankrede heltefigurer, der 
historisk over tid er fælles om at overvinde svære udfordringer mod alle odds 
med parolen: “Det vil jeg da skide på!”.

Projektets teoretiske afsæt

Teoretisk trækker projektdesignet referencer til den visuelle kulturs felt, som 
nytænker billeder i bredeste forstand i forhold til de plane, rumlige og elektroniske 
dimensioner (Buhl & Flensborg, 2011). Den praktiske gennemførelse har derfor 
været planlagt til at indbefatte sansemæssige og kropslige erfaringer med den 
intention, at der skabes rum for, at deltagernes perception af verden udfoldes 
og bearbejdes således, at de ubevidst sansede oplevelser kan bevidstgøres og blive 
til erkendelse. 

Arbejdet med den narrative æske og eventen er forbundet med at fortælle og give 
sin personlige livshistorie en kunstnerisk form, der gennem fællesskabet udvides 
til også at omfatte kollektive betydningsfulde livsbegivenheder i tid og rum (Otto, 
2005). Livshistorierne undergår med andre ord en transformationsproces, som 
bliver til et fælles anliggende for alle mennesker. Forandringerne spejler sig i 
processen og i værkerne ved eventen og rummer inden for en fænomenologisk 
ramme en kropslig og fælles erfaring mellem de unge som aktivister og publikum 
i det offentlige rum (Reestorff & Mortensen, 2019). På et dybere eksistentielt 
niveau er intentionen med de kunstperformative processer, at de unge kommer 
i berøring med førbevidste lag hos sig selv. Det er lag, der med inspiration fra 
Lévinas (1996) kan sammenlignes med en mytisk og skjult tilstand. Den mytiske 
tilstand er indlejret i de unges personlige livsfortælling, som udtryk for deres 
egen billedliggjorte virkelighed. Rejsen bliver her som metafor et sindbillede på 
den bevægelse, de unge må igennem for at genfinde væren i det mytiske, hinsides 
tingens ydre billedliggjorte fortælling. De unge dykker på rejsen ned i deres eget 
tavse dyb, hvor symboler og stemninger sanses og fornemmes, for derefter at 
bevæge sig hen imod en større kollektiv bevidsthed i mødet med de andre unge 
og studerende. 

Livshistorierne bliver konkret til i formproducerende handlinger (Illeris, 2009), 
der gør det muligt at modtage indtryk fra den subjektivt oplevede livsfortælling. 
Netop handlingens performativitet gør det muligt for den unge at udtrykke 
livsfortællingen formmæssigt, som udtryk for fortællingens ydre side. Det er 
en materialisering af fortællingen, hvor det kunstneriske udtryk bliver sanset 
og følt af de unge i skabelsesprocessen. Igennem oplevelser i skabelsesprocessen 
forbinder de unge sig med følsomhed i sansningen, som er en sensibilitet, der 
affektivt lader bagsidens mytiske tilstand af livsfortællingernes forside åbenbare 
sig (Lévinas, 1996). De unges livsfortællinger og identitet dannes herfra i 
mellemrummet mellem en ydre og indre fortælling, mellem stof og form, 
hvor de udfordres i forhold til deres eget perspektiv på sig selv og de andre. I 
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dette lys er de unges værker ikke blot et resultat af et godt socialt fællesskab og 
rum, men der tematiseres i høj grad også over de selvsamme rum gennem de 
unges livshistoriske tematikker. Dette ligger i forlængelse af art-based-research-
metoden (McNiff, 2008), da de unge bliver sig selv gennem deres individuelle 
og fælles kunstaktivistiske interventioner. Det er interventioner, der rummer 
både handling, indtryk og udtryk, og hvor selve performativiteten åbner for ny 
fortolkning i måden at anskue deres eget og menneskets levede erfaring i fortid, 
nutid og fremtid, med mulighed for at genforhandle egen identitet. 

Figur 2 visualiserer og anskueliggør projektets transformationsproces i forhold 
til den individuelle og kollektive proces. Det illustreres, hvordan den individuelle 
og kollektive fase forløber og viser, hvornår det empiriske materiale indsamles. 

Kunstbaseret undersøgelsesdesign

Kunstprocesser opstår ofte med en uregerlig spontanitet i en proces, hvor 
kunstneren er fordybet. Det er en proces, der kan hævdes at stå som en dikotomi 
i forhold til videnskabens traditionelle rationale, der fordrer nøje systematik i 
dataindsamlingen. Den klassiske dikotomi mellem kravet om forskningens 
systematiske dataindsamling og kunstprocessens diskontinuerlige vilkår i 
skabelsesprocessen skaber udfordringer i designet af undersøgelsen, når kunsten 
er en ledende præmis. For hvordan anvendes kunstværker og de kunstneriske 
processer som empirisk data, der som artefakter kan være lydlige, materielle 
og rumlige? Hvordan føjes uventet opstået materiale i processen til et allerede 
planlagt undersøgelsesdesign?

Projekt SKAPOS’ undersøgelsesdesign er formuleret med afsæt i denne 
beskrevne problematik og har for at imødegå udfordringen hentet inspiration 
fra art-based-research (ABR) metoden (McNiff, 2008, 2018; Leavy, 2018; 
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Malchiodi, 2018). Indenfor ABR-traditionen argumenteres der for, at 
anvende kunsten som metode i forskning. McNiff (2018) fremhæver bl.a., at 
kunsten er en transdisciplinær form for kommunikation og måde at forstå 
verden på. Det er et sprog ved siden af det verbale og matematiske. ABR tager 
som forskningsmetodisk tilgang netop kunsten i anvendelse som en måde at 
respondere på forskningsspørgsmål og problemstillinger i en undersøgelse (ibid.), 
der systematisk undersøger erfaringer hos forskeren og hos de øvrige involverede 
i et kunstnerisk projekt. Det bliver herved muligt som forsker på samme tid, 
både at besidde rollen som forsker og som praktiker i en undersøgelse. Det er en 
kontroversiel præmis, som går igen i Illeris’ empiriske studie (2018), der sigter 
efter at betragte uddannelse som et kunst- og forskningsbaseret fællesskab, hvor 
undervisere og studerende sammen arbejder i forskellige typer af skabende 
praksisser. Forskning, kunst og pædagogik sammenflettes herved som levet 
liv (Illeris, 2018). Projekt SKAPOS etablerer ligeledes en tæt kobling mellem 
deltagere og forskere. Ud over at forskergruppen leder undersøgelsen, indgår 
de også som samarbejdspartnere med de to undervisere og museets formidler. 
De studerende har en særlig dobbeltrolle, da de både deltager som ligeværdige 
samarbejdspartnere med de unge og samtidig er studerende, der erhverver 
sig kompetencer i at kunne iværksætte pædagogiske interventioner inden for 
projektets vidensfelt. Med denne dobbeltrolle fungerer de studerende sammen 
med de unge som forskerens udvidede blik, da deres erfaringer og oplevelser 
medierer gruppens dynamik, der som spejl kan kaste lys over udviklingsprocesser 
og bidrage med værdifulde indsigter for forskergruppen.

ABR-traditionen forener videre de skabende kunstterapier med forskning, 
da kunstterapien har evnen til at udvide sprogets grænser i.f.t. nonverbal og 
kropslig kommunikation (Malchiodi, 2018). Filosofisk antages, at kunsten 
i sig selv kan skabe og formidle meningsfuld viden. Kunstneriske udtryk og 
processer bliver i dette lys større end ideen om traditionel empirisk data, da 
kunsten er levende og ligefrem synes at være nogle skridt forud for menneskets 
reflekterende bevidsthed (McNiff, 2018). Forskningstilgangen skriver sig på 
denne baggrund ind i et æstetisk intersubjektivt paradigme, hvor æstetikken 
trækker følelsesmæssige, perceptuelle, kropslige og imaginære dimensioner 
ind som vidensgrundlag, idet det antages at disse dimensioner eksisterer som 
erkendelsesformer og former af viden. McNiff (2008) fremhæver endvidere, at 
en kunstbaseret praksis også har en konkret frigørende betydning for personlige 
læreprocesser i fællesskaber hos deltagerne. Fokus på kunsten som ledende 
og medierende faktor for at understøtte og generere viden om menneskets 
velfærd og trivsel er derfor perspektiver, der kan bidrage til metodisk udvikling 
i pædagogisk sammenhæng.
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Projektets empiriske datagrundlag

Projekt SKAPOS’ empiri hviler på et varieret grundlag, med planlagte gennemførte 
interviews og indsamlede kunstneriske artefakter skabt i den performative 
proces; lydlige, materielle og rumlige artefakter (Hasse, 2011). Fænomenologisk 
har der med inspiration fra van Manen (2017) og Lévinas (1996) desuden været 
fokus på, at forskerens opmærksomhed har været rettet mod de fænomener, der 
måtte træde uventet frem i processen. Særlige og betydningsfulde fænomener 
er her blevet indsamlet ad-hoc. I bearbejdelsen af de empiriske data har vi som 
forskere forsøgt at vende os åbent mod fænomenet, og ladet mulige fænomener 
træde frem. Åbenheden for fænomenet har været en præmis i bearbejdelsen, da 
sigtet har været at undgå, at vi forfalder til kausalitetsanalyser, der som lineær 
årsagskæde vil tildække mulige betydningsfulde opdagelser i det empiriske 
materiale. Som forskere har vi således afsøgt materialets før-prædikative 
betydninger, hvor der er blevet givet plads til vores sansning og fornemmelser 
inden begrebsfastsættelse har fundet sted. 

Empirisk betydningsfuldt for undersøgelsen har været fænomener, som 
omhandler de unges primære sanselige og følelsesmæssige oplevelser i de 
performative handlinger, som fandtes indlejret i samtalerne og det kunstneriske 
materiale. Tre individuelle livshistorieinterviews med de unge havde fokus på 
sanselige og kropslige oplevelser og stemninger, der knytter sig til den narrative 
æske og haikudigtet. Som forskere gav vi her plads til de unges præ-refleksive 
sansninger og fornemmelser, hvor flygtige og fragmenterede beskrivelser 
af erindringsbilleder og indre stemninger frit kunne udtrykkes. I samtalen 
bevægede de unge sig eksistentielt mellem erindringsbilleder, nutid og mulige 
fremtid. To fokusgruppeinterviews om den kollektive proces, med henholdsvis 
fire unge og fire studerende, havde opmærksomhed på at indfange partikulære 
beskrivelser og oplevelser af de performative handlinger som udtryk for 
deres særegne levede erfaring (Høffding & Martiny, 2016; Manen, 2017). 
Fænomenologisk var der fokus på de unges forståelseshorisont i forhold til 
egen identitet og fremtidsmuligheder. Samtalen centrerede sig om hvad, der var 
produceret i gruppen, hvordan skabelsesprocessen i gruppen var forløbet, hvor 
oplevelserne specifikt fandt sted, og om de fik øje på overraskende nyt i forhold 
til dem selv. 

Vort princip om, at spørgsmål i samtalen alene måtte have som formål at åbne op 
for indlejrede oplevelser hos de unge i de performative handlinger, var en etisk 
fordring, der tillod umiddelbare fornemmelser, sanser og tanker at træde frem 
hos de unge. Etisk har forskergruppen således balanceret mellem på den ene side 
at være en del af de unges liv som en autentisk og nærværende samtalepartner og 
samtidig haft for øje, at den selvsamme samtale var en del af empirigenereringen. 
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Det individuelle narrativ og sansningens perception

Samtalerne viser, at den narrative æske som artefakt har betydning for 
forløbet. De unge taler ud fra symboler og elementer i æsken og føres ud i 
erindringsbilleder og sansede oplevelser fra fortiden, hvor de f.eks. har mødt 
øjeblikke eller erindringer om at have overvundet udfordringer efter en svær tid, 
for derefter at glide tilbage til centrale symboler og elementer igen. Samtalerne 
har herved haft en hermeneutisk karakter, hvor den unges gliden ud og ind af 
æskens symboler får udfoldet oplevelser og lader nye og uventede perspektiver 
dukke op. Som artefakt har den narrative æske derfor en central og afgørende 
medierende funktion for de sansede oplevelser.

Eksempler på denne proces møder vi bl.a. hos to unge. Æsken medierer en 
bevidsthedsmæssig tilstand. F.eks. udtrykker en af de unge: “Når man lukker 
kassen, så er jeg i mit eget rum … ligesom når jeg tænker for mig selv.” (fig. 3) 

En anden ung henviser implicit til æsken på følgende måde: 

Jeg bliver nogle gange nødt til at tage dem på samme tid (ref. til 
æskens yder- og inderside) fordi de hænger faktisk sammen … og 
det er også derfor at de ligger sådan over for hinanden ... det har 
meget med angst at gøre … jeg har det med at flygte fra mine 
problemer. Nogle gange som en struds. 
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Den narrative æskes materialitet synes her at have en vigtig funktion i forhold 
til livsfortællingens indhold. Æsken fungerer som rammesætter for sindet, som 
på dynamisk vis lader æsken blive sindbillede på en indre psykisk dynamik. 
Dette viser sig ved, at den ene unge dels lader kassens sider lukke sig sammen, 
som udtryk for refleksion over en indre tilstand. Dels henviser den anden til, at 
æskens inder- og yderside er forbundet med et formål. Symboler synes her at 
have en vigtig funktion som katalysator for selvrefleksion. En ung reflekterer 
eksempelvis over farven som symbol på æsken. Betydningen af farverne blå og 
rød bliver sansemæssigt undersøgt og hermeneutisk befinder han sig i en stadig 
dialog med sig selv og værket om farvens egentlige betydning:

Jeg har en figur inde i midten med et blåt stof over sig … det kan 
være en dyne … og han sover på noget rødt … det røde er … det ved 
jeg ikke helt, hvordan jeg skal forklare ... Jeg ved ikke hvorfor jeg 
har malet med rød sådan rigtig, men ellers er det bare en farve, 
jeg rigtig godt kan li’ … det minder mig om noget. … Ikke sådan 
rigtig blod, men sådan … varmen ... Ligesom når man sover på 
noget varmt. Det er ligesom om, det er om vinteren, når det er jul 
… så er den varme, man får fra ovnen og fra maden og den hygge, 
man får … man føler sig tryg … det er noget, man kan gå tilbage 
til, hvis man har et problem.

Farvesymbolikken står helt centralt i den unges selvrefleksion, som viser, 
at symbolets sansemæssige kvalitet fornemmes og undersøges på baggrund 
af en perciperet farve. Den unge får i processen gennem farven sanselig og 
følelsesmæssig kontakt med sit eget selv. Symbolsproget medvirker i processen 
til, at han kommer i berøring med endnu ikke erkendte kvaliteter i sindet 
(Teglbjærg, 2011). Som værk bidrager den narrative æske til, at det bliver 
muligt at eksternalisere det perciperede og de indre kropslige fornemmelser til 
en ydre manifestation, der kan beskues og iagttages udefra. Den unge udvider 
herved sin tænkning omkring sig selv gennem sin fabulering over farven rød 
og de erindringsspor, der synes at dukke op med ordene og pauserne: ”… 
Ikke sådan rigtig blod, men sådan … varmen …”. Fabuleringen medvirker til 
at erindringer forbindes til nye og dybere erkendelser, der udvider den unges 
bevidsthedsmæssige opfattelse af tid og rum.

Uddragene fra samtalerne peger ikke alene på, at artefaktet har betydning for 
de unges selvrefleksion. På et dybere niveau medierer artefaktet en vej ind til 
førbevidste lag, hvor de unge kommer i kontakt med implicitte erindringer 
hos sig selv, og som ifølge Levine (2017) opstår som en collage af sansning, 
følelser og adfærd. Med inspiration fra manuskriptforfatteren Kasi Lemmons 
skriver Levine, at et billede er som en tråd, der væves sammen til et billedtæppe 
af komplekse strukturer, som fortæller en historie. Historiens sandhed skifter 
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imidlertid hele tiden farve, helt afhængig af lyset. I analogi til dette er æskens 
forside og overflade fortællingens æstetiske udtryk, der som materialitet 
umiddelbart kan synes at udgøre hele virkeligheden. Men som værk rummer 
æsken dybere immaterielle kvaliteter. Overfladen rummer erindringens skjulte 
lag, hvor en mytisk tilstand ligger indlejret; en tilstand, der rummer implicitte 
følelser og erindringer af bl.a. tidlige barndomsoplevelser. En ung generindrer 
en sådan tidlig og positiv barndomsoplevelse, hvor han vælger at anvende 
tillægsordet dejlig flere gange for at forstærke sin beskrivelse af en følelsesmæssig 
tilstand. Tilstanden erkender han gennem perceptionsevnen og sansede 
kropslige fornemmelser:

(…) en gammel tanke jeg kan huske, hvor jeg var baby og sad i en 
barnevogn: en dejlig varm sommerdag kiggede jeg op på den blå 
himmel med min mor og far gående ved siden af mig … jeg der i 
min barnevogn … dejlig varmt, men man kan mærke vinden på 
huden og den blå himmel … og træerne og bladene med skyggerne 
... det var en dejlig tanke at ha’.

En anden anvender blomsten som metafor for en positiv udvikling, hun har 
været igennem, og som har bragt hende en større følelse af selvtillid:

(…)så er der det blomsteragtige, jeg har sat på. Fra at jeg blev 
mobbet til nu, er der sket en ordentlig ændring over, at jeg stoler 
meget mere på mig selv, jeg har fået mere selvtillid ... Så derfor 
er de sprunget ud ... Livet er ligesom et puslespil, man finder 
brikkerne til sidst. 

Den unges beskrivelse af sit liv bliver her sammenlignet med et puslespil, der 
i analogi til billedet af livsfortællingen som et kludetæppe, sætter erindringer 
sammen til nye strukturer. Det er en helhed, der danner et mønster, og som 
først kan iagttages, når man træder tilbage og beskuer helheden (Levine, 2017). 
Den narrative æske repræsenterer puslespillet og kludetæppet. Livet er som et 
værk. Om dette udtrykker den samme unge efterfølgende:

Jeg kan bruge æsken til at sige: OK, jeg har klaret det her … Jeg 
kan se tilbage på, at det er faktisk sådan, jeg har det … jeg har 
faktisk klaret det her forløb fra mobbeoffer til nu, hvor jeg har 
det godt med alle.

Som et kludetæppe medieres erindringens narrativer gennem æsken som værk, 
skabt af den unge selv. Den kunstneriske proces synes at kunne rumme mange 
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komplekse og modsatrettede følelser på en og samme tid. Det er følelser, der 
omhandler frygt, mismod og manglende tro på sig selv og samtidig som modsigelse 
også kan rumme glæde, skønhed og selvtillid. Det er udtryk for følelsesmæssige 
paradokser, der ifølge Illeris (2018) viser hen til, at transformationsprocesser er 
knyttet til en iboende konflikt, man skal lære at bebo. Æsken som værk bliver 
herved et vidnesbyrd om at have klaret sig gennem vanskelige udfordringer, 
f.eks. mobberi. Retrospektivt kastes lys over en forgangen tidsperiode i et liv, 
og der peges samtidig fremad i en forestillet fremtid. Den kunstneriske proces 
åbner på denne baggrund op for en mulig transformation hos den unge, som kan 
få genforhandlet opfattelsen af sig selv, og som tillader, at man som menneske 
bliver set på en anden måde.

Det kollektive narrativ og erkendelse

Vores data viser, at flere unge udtrykker, at det skabende rum og kunstens 
formsprog har haft afgørende betydning for udviklingsprocessen i den kollektive 
proces. Oplevelsen af at komme fra det kendte og trygge, for at blive kastet ind 
i en ukendt sammenhæng og dér møde det fremmede, er et særligt vendepunkt. 
Det er et øjeblik, som forskergruppen ikke fuldstændig har kendt betydningen 
af inden projektstart. Processen viste meget overraskende, at netop overgangen 
fra den individuelle del til den kollektive del havde afgørende betydning for 
projektets udvikling. Overgangen kan defineres som en art rituel overgang i 
betydningen af, at deltagerne går fra en kendt og tryg modus i arbejdet med det 
personlige narrativ og bevæger sig over i en anden og ukendt modus. Den nye 
modus er båret af det kulturelle fællesskab i mødet med den gensidigt fremmede: 
De unge, studerende, forskere, undervisere og kulturinstitution. Det rituelle 
punkt for overgangen er det øjeblik, hvor haikudigtet poetisk træder ind i mødet 
med det fremmede og med poetisk kraft forvandler situationen. De unge siger 
bl.a. følgende i fokusgruppesamtalen:

Ung I: ”Forvandlingen skete der, hvor vi alle sammen havde 
læst de der haikudigte op, hvor vi alle sammen havde fortalt 
om vores tårne [æsker], og hvor vi skulle til at snakke om ét tårn 
[Gåsetårn]. Der flød det over til, at vi skal være kreative-agtige.” 
Ung II: ”Vi fandt i hvert fald ud af, at alle ideer var lige gode ... 
så der skete den vending af, at det faktisk er helt ok, at jeg siger 
det her, og så var de [studerende] helt åbne for os ... så følte man 
sig tryg”.

Øjeblikket var sårbart og forbundet med stor usikkerhed. Som subjekter blev 
de i øjeblikket udleveret til hinanden. Oplæsningen af de personlige haikudigte 
er tilsyneladende et øjeblik, der skaber en særlig stemning, som gør det muligt 
at åbne for en forvandling, hvormed de unge oplever, at de kan glide over i 
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den kreative proces med de studerende. Vendepunktet sker i dét øjeblik, hvor 
de erfarer denne udlevering og indser, at de kan udtrykke sig frit over for de 
studerende. Parterne er gensidigt åbne for hinanden, hvilket skaber en afgørende 
tryghed i samarbejdet, hvor de unge og studerende sammen og risikovilligt kan 
gå fra det individuelt erfarede til et fælles udtryk i en ny og fremmed kontekst, 
hvor de i fællesskab skal intervenere.

Det er en erkendelse, der affødes af mødet med det fremmede i den kollektive 
proces (Biesta, 2013; Lévinas, 1996). Denne opdagelse har paralleller til tidligere 
empiriske studier om kunstbaserede praksisser og identitetsudvikling (Chemi, 
2018; McNiff, 2008; Malchiodi, 2018; Nielsen et al., 2017; Tejlbjærg, 2011; 
Martiny, 2016). Chemis’ (2017) forskning inden for folkeskoleområdet peger 
på, at elever opnår større selvtillid og selvindsigt gennem tværfagligt forankrede 
læringskontekster, der inddrager kulturinstitutioner og kunstneriske 
udtryksformer (Chemi, 2017). Et treårigt modelforsøg om ungekultur evalueret 
under Kulturstyrelsen fremhæver, at unges udbytte i kunst- og kulturprojekter 
primært har været personlig udvikling og forandring, der rokker ved deres 
selvforståelse og væren i verden (Nielsen & Sørensen, 2014). I forlængelse af 
dette peger en undersøgelse på, at kunstnerisk arbejde kan støtte udsatte unges 
modstandskraft og sociale engagement i nye fællesskaber (Nielsen & Sørensen, 
2017). Disse empiriske studier viser alle hen til, at kunstneriske processer i 
sociale kontekster skaber forandring og udvikling på et intrapersonelt niveau, 
der åbner for nye muligheder og perceptioner. Det er forandringer, der 
erkendelsesmæssigt indvirker på deltagernes selvindsigt og selvforståelse, og på 
et eksistentielt niveau skabes forandringer i forhold til deres oplevelse af væren i 
verden og i forhold til at blive set på en anden måde end tidligere.

Denne erkendelsesproces kommer f.eks. til udtryk i samarbejdet, hvor 
bearbejdning af personlige problemer og fælles idéudvikling udfolder sig. 
Mødet med de andre åbner op for kreativitet og opfindsomhed. Ud fra vores 
data synes der således at være en forbindelse mellem en oplevet kreativ proces, 
erkendelse og transformation, hvor der sættes gang i en udviklingsproces på det 
personlige plan. Det er en subjektiveringsproces, der i spiralbevægelse bevæger 
sig mellem det intrapersonelle og det interpersonelle perspektiv, da processen 
indebærer, at deltagerne i mødet med de andre også forholder sig til sig selv, for 
så igen at skifte perspektiv og vende blikket interpersonelt udad igen. Det er en 
udviklingsproces, der sker på baggrund af det sociale fællesskab, hvor der opstår 
betydningsfulde møder med den anden og de andre, og som forpligter socialt og 
etisk i hinandens fremmedhed (Lévinas, 1996; Biesta, 2009).

Den kollektive kunstneriske og kreative proces viser på denne baggrund, 
at samtalers ligeværdighed, båret af ydmyghed over for den anden, har 
særlig betydning for motivation og drivkraft i samarbejdet ved aktivistiske 
interventioner. Kollektive interventioner kan i dette lys ikke finde sted uden 
en åbenhed over for den anden og en tillid til den andens berettigede stemme. 
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Gennem handling erfarer deltagerne, at deres mening bliver prioriteret i 
samtalen, hvilket skaber oplevelse af at parterne er ligestillede. Aktivismen 
placerer sig netop som handling midt i tiden; i nuet mellem fortællingens fortid 
og mulige fremtid.

Denne opdagelse ligger i forlængelse af McNiff’s (2008) empiriske studier, 
som viser, at kunstbaseret praksis kan udvikle mere åbne og originale måder 
at forstå situationer og problemer på og kan skabe trygge læringsmiljøer, som 
inspirerer til kreativ tænkning. At engagere sig i læringsmiljøer betyder derfor 
ikke nødvendigvis at beherske situationen, men at vokse i og med den. Det er 
netop denne ontologiske ydmyghed, der er forudsætning for læring, hvor den 
enkelte under skabelsesprocessen både undres og fascineres, og som har været 
afgørende for at deltagerne har overvundet udfordringer.

Kunstperformativitet og transformation

Overordnet betragtet tegner der sig et billede af, at kunstneriske processer 
har potentiale i forhold til at kunne styrke og virke ind på udsatte unges 
identitetsudvikling, som peger mod betydning af livsduelighed. Livsduelighed 
er ifølge Dræby (2016, s. 4) “(...) et normativt begreb, som henviser til måden, 
hvorpå mennesket evner at sætte og opfylde normer for at leve livet.” Livsduelig 
er i dette lys at forstå som en praktisk livskunst hos den unge, og knytter således 
ikke an til det psykologiske begreb om resiliens (Dræby, 2016). Livsduelighed er 
med andre ord et dannelsesbegreb for den pædagogiske målsætning i projektet.

De kunstperformative handlinger i projektet synes at initiere oplevelsen af 
transformation, hvormed de unge finder kraften i sig selv, motivation og mod 
på livet. Den relationelle kunst forbinder sig med transformativ læring (Illeris, 
2018). I forlængelse af Teglbjærgs empiriske studier (2011) viser vores data 
ligeledes, at skabende processer kan udvide deltagernes tænkning om sig selv 
gennem tydning af artefakters metaforer og symboler, hvori kunsten samtidigt 
etablerer en social kontakt med omverdenen. Dette synes at virke helende og 
socialiserende for den enkelte og underbygger Malchiodis forskning (2018), der 
peger på, at den ekspressive kunst har en reparativ funktion på et intrapersonelt 
niveau m.h.t. selvreguleringsevnen, adfærdsændringer og indsigt, som åbner 
for mulige positive ændringer hos mennesket på et følelsesmæssigt, socialt og 
kognitivt niveau (Malchiodi, 2018; Buhl & Flensborg, 2011). 

Som tidligere nævnt, udtrykker to unge implicit et intrapersonelt niveau, som 
viser sig følelsesmæssigt, socialt og kognitivt gennem haikudigtets poesi og den 
narrative æske. De unge udtrykker, at der skete en forvandling, som en vending 
af situationen til, at de følte sig trygge og oplevede, at deres deltagelse var legitim. 
For at komme dette billede nærmere, har vi forsøgt at illustrere den performative 
dimension i projektet i en model (fig. 4). 



73”Hvem er jeg?”

TEM
A

#2 - AUG
U

ST - 2020 S. 60 - 80

Modellen rummer lyd, rum og menneskets psykiske dynamik som hjørnestene 
for projektets skabende rum, hvorudfra en mulig udviklingsproces kan udfolde 
sig. Det skabende rum hviler i denne forståelse på en historicitet som værende 
kulturelt overleveret og indstifter af menneskets kulturelle identitet, som er 
såvel kollektivt som individuelt indlejret. Mennesket er i modellen kastet ind 
i en historisk og kulturel kontekst, hvorfra mennesket former sin subjektive 
kulturelle identitet gennem nye erfaringer. I denne dannelsesproces er deltagerne 
i det skabende rum på en og samme tid historisk, eksistentielt og relationelt 
forbundet med andre mennesker og omgivelserne. De unge og de studerende 
befinder sig i projektet i en værenstilstand, der som dimension tillader dem at 
møde tingen (æsken, digtet, Gåsetårn mv.) og at røre ved den. De unge møder 
her de andre i et fællesskab, hvor det bliver muligt også at røre hinanden i 
poetisk forstand, f.eks. gennem haikudigtet (Heidegger, 2007; Crowther, 1982; 
Lévinas, 1996).

Kunstperformativitet og materialisering

Vores data viser i sin helhed, at materialitet er en betydningsfuld medierende 
faktor. Materialitet skaber forbindelse mellem deltagernes indre psykiske 
tilstand og det kunstneriske udtryk. Forbindelsen bevirker, at materialiseringen 
bliver bærer af den unges erindringer, der som nyskabt erindringsgenstand kan 
fastholde en biografisk refleksion, hvor erfaringer og levet liv bliver kropsliggjort 
(Otto, 2005). Materialiseringen bevæger sig i skabelsesprocessen fra en 
formproducerende handling, til indtryk og videre til udtryk, hvor den første 
bevægelse sker i det individuelle forløb i arbejdet med en livsbegivenhed, der 
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har haft særlig betydning. Det er særligt den narrative æske som artefakt, der 
fremhæves. F.eks. udtrykkes det i fokusgruppeinterviewet, at æsken på mærkelig 
vis hjælper i udviklingsprocessen og er en central drivkraft i overgangen fra den 
individuelle til den kollektive proces: 

Jeg følte, at tårnet var en hjælp på en eller anden mærkelig måde; 
at du har lavet et tårn, hvor du i forvejen har skrevet nogle 
personlige ting ned, eller du har lavet en collage, et billede eller 
noget andet ... på den måde føler jeg, at jeg har rykket mig, at 
jeg er blevet meget mere rolig i, hvem jeg er, også selvom det er 
nogle fremmede, så sidder de måske i samme situation som mig, 
så det…

Det er en udvikling, der vanskeligt lader sig udtrykke eksplicit, men som dog 
synes at spejle en før-prædikativ sandhed. De unge oplever nervøsitet i forhold 
til at skulle udtrykke sig, hvilket afføder en indre modstand hos den unge. Det er 
en modstand, der træder frem flere steder i vores data og gennemgående viser, at 
der er sket en overvindelse af modstanden i processen. Deltagerne er kommet ud 
på den anden side, og ser situationen anderledes i bagklogskabens lys. Modstand 
er imidlertid et fænomen, man som professionel bør have særlig opmærksomhed 
på, da det spejler en udviklingsproces og en mulig præmis i pædagogisk arbejde, 
der inddrager performative handlinger i sit virke. Modstanden rejser etiske 
spørgsmål i forhold til, hvorledes disse processer bør rammesættes for ikke at 
overskride deltagernes personlige rum, samtidig med at intentionen om at ville 
skubbe til en udviklingsproces, hvor det at overvinde sig selv er afgørende for 
udvikling, fortsat opretholdes. Nogle af de unge udtrykker følgende overblik 
over deres udviklingsproces:

Ung I: ”Det gjorde noget godt, vi turde åbne os op for hinanden. 
Jeg tror det her (projekt) er årsagen.” Ung II: ”Projektet er så 
personligt, det handler om én indeni. Det kan man også se på alle 
de andres, f.eks. videoerne ’Identitet’ og ’Hvem er jeg’, ligesom 
masken.” Ung I: ”Vi er alle forskellige, men alligevel ens, da vi 
alle sammen kommer igennem nogle ting. Det skal man snakke 
om.”

Citatet indrammer eksemplarisk den proces, som de unge har været igennem 
og den betydning, som kunstens formsprog har haft. Den skabende proces 
har medvirket til, at de unge har haft en oplevelse af, at de har åbnet sig for 
hinanden, og der henvises til, at projektet har været en afgørende drivkraft. Det 
subjektive træder frem i det kunstaktivistiske udtryk (Reestorff & Mortensen, 
2019) via f.eks. videoernes performance ved eventen. Rummet, lyden og den 
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psykiske dynamik er som dimensioner i det skabende rum gensidigt til stede 
i processen. Rummets udstrækning rammesætter den performative oplevelse 
ved at den enkelte, poesiens lyd i videoernes performance og det visuelle udtryk 
tidsligt er til stede under oplevelsen med samtidighed.

Materialiseringen af det indre har på denne baggrund haft afgørende betydning 
i forhold til at spejle den subjektive oplevelse og erfaring i fællesskabet med 
ordene: “Vi er alle forskellige, men alligevel ens, det skal man snakke om”. De 
unge møder sig selv i forholdet til de andre og ser forskelligheden og det, der 
ligner. Artefaktet får i dette lys en særlig kulturel betydning i forhold til deres 
fortolkning af egen identitet i kraft af materialiseringen, som træder frem som 
objekt og medierer deres individuelle identitet under eventens aktivisme. I den 
performative video Hvem er jeg? (fig. 5) kommer materialiseringen f.eks. til 
udtryk.

Gruppen tog afsæt i deres personlige haikudigte fra den individuelle proces. 
Det individuelt oplevede og kunstneriske udtryk blev i den kollektive proces 
af gruppen transformeret til en fælles video, som blev en del af gruppens 
performance under eventen. Det eksistentielle budskab om det fælles og det, der 
ligner hos mennesket, kommer altså både til udtryk i interviewet og i videoens 
indledende digt, som lyder: “Hvem er jeg?/Jeg er/Hvem er du?/Er du dig selv?/Er 
vi de samme?”.

Der er ud fra dataene spor, der peger på en sammenhæng mellem en indre 
tilstand, materialisering og en mulig eksternalisering af en erindring, som vi 
finder særdeles interessant. Empirien viser sammenhæng i en proces, hvor 
deltagernes subjektive oplevelse og erfaring synes at blive til eksplicit erindring 
(Levine, 2017; Otto, 2005), når disse knyttes til fortællinger og forankres i den 
materielle verden, der sætter dem i en meningsfuld sammenhæng i eventen og i 
den efterfølgende samtale. Som den ene ung bydende udtrykker: “Det skal man 
snakke om!”, som en moralsk henvisning til fællesskabet om at invitere til dialog 
om det svære; et fællesskab, som også henviser til jeg, du og de andre. 
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Interviewene peger ikke eksplicit på, at samarbejdet med Borgcentret har haft 
betydning for deltagernes udviklingsproces. Men kigger vi imidlertid nærmere 
på de empiriske artefakter (performance videoer, poesien m.fl. fra eventen), ser 
billedet anderledes ud. 

Med et fænomenologisk blik viser disse artefakter, at samarbejdet har haft 
betydning. De kulturhistoriske narrativer er blevet mødt i fortolkningsprocessen 
og er blevet til nye fælles metafortælllinger. Videoen “Hvem er jeg?” bærer f.eks. på 
vigtige spor i forhold til kulturarvens betydning for de unges udviklingsproces. 
Videoens første del præsenterer personlige poetiske udtryk, men i sidste del af 
videoen kommer en fælles refleksion over menneskets identitetsdannelse, der 
poetisk og almenmenneskeligt udtrykkes s: “Er vi alternative?/Er vi normale?/
Det vil vi da skide på/Vi er alle alternative normale” (fig. 6).

Det er små og tilsyneladende ubetydelige spor i det kunstneriske materiale, som 
vi vurderer viser, at mødet med Borgcentret implicit har haft betydning på et 
mere eksistentielt niveau. Det er indtryk, der er indlejret i budskabets poetiske 
formudtryk: “Det vil vi da skide på”, som direkte viser tilbage til museets oplæg 
og sandsynliggør, at samarbejdet har indvirket på erkendelsen på et dybere og 
mere udefinerbart niveau. Mod omverdenen er det poetiske udtryk en appel 
rettet mod et samfundsmæssigt normalitetsbegreb med fordring om, at udvide 
normalitetens spektrum. Borgcentret som kulturinstitution skaber herved rum 
for aktivisme.

Diskussion af ABR og kunstaktivisme i uddannelse

Undersøgelsen viser, at det tætte samspil mellem de kunstperformative 
handlinger og ABR som undersøgelsesmetode har vist sig frugtbar. 
Empirigenereringen og det pædagogiske arbejde er fulgtes ad. Dette 
har bevirket, at vi har fået indsigt i de processer, der ligger bag de ydre 
materialiseringer, ligesom vi har opnået en dybere eksistentiel indsigt 
i de unges implicitte erindringer, der medieres i deres kunstværker.  
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Det er indsigter, vi vil hævde ikke havde været mulig at opnå uden adgang til 
de tavse og skjulte lag bag de konkrete interventioner. En udfordring, der er 
opstået i analysearbejdet peger imidlertid på, at interviewet som genre sprogligt 
og refleksivt synes at tildække implicitte og betydningsfulde spor i forhold til 
de indsigter, værkerne og de kunstperformative udtryk implicit rummer. Dette 
vanskeliggør muligheden for at vende sig mod fænomenet som forsker, hinsides 
det sprogligt eksplicitte. På trods af denne udfordring, er vi som forskere på vej 
til at udvikle nye praksisformer i tæt samarbejde med de unge, de studerende og 
øvrige deltagere omkring de planlagte interventioner, der vil få betydning for 
udviklingen af fremtidige undersøgelsesdesign og pædagogisk praksis. F.eks. har 
det vist sig, at når ABR danner afsæt for pædagogiske interventioner udlignes 
magtrelationen radikalt, idet alle deltagende parter - pædagogen, underviseren, 
de studerende og de udsatte unge - på en og samme tidspunkt bliver forskere i 
egen og den fælles kollektive intervention. Den pædagogiske intervention sker 
som en performativ autentisk handling, da deltagerne ikke performer om noget 
som repræsentation for noget andet (Illeris, 2009). Indholdet opstår derimod 
i handlingens øjeblik og bliver et autentisk indtryk, der omsættes til udtryk. 
Kunstaktivismen har således potentialet til at udfordre magt-relationen mellem 
de deltagende parter, ved at magten distribueres ud i et kollektivt performativt 
rum. Uddannelsesinstitutionen som den formelle autoritet definerer derfor 
ikke magtrelationen. I stedet indtræder en pluralitet i det pædagogiske forhold, 
som modvirker magtmisbrug, og som i sig indlejrer følelser, intuition og 
sanselighed, som udtrykker sig i handling (Illeris, 2018, 2009; Lévinas 1996). 
ABR kan i dette lys bibringe pædagogisk praksis med fornyede perspektiver, 
der kan udfordre en eksisterende uddannelsestænkning, idet der åbnes op for, 
at den professionelle underviser, de unge og studerende alle bliver deltagende 
aktivister i det pædagogiske forhold. Det er en kunstaktivisme, der som kollektiv 
proces skaber grundlag for at uddannelse kan udvikles, i mellemrummet mellem 
uddannelsens traditioner og mulige fremtid. 

Konkret har vort empiriske materiale vist, at kunstaktivistiske interventioner 
bidrager til udsatte unges bevidstgørelse. Det grundlæggende arbejde, der sker i 
bevægelsen fra den individuelle til den kollektive tilstedeværelse i arbejdet med de 
livshistoriske temaer, spejler bevægelsen fra det subjektivt erfarede til en almen 
forståelse af menneskets eksistentielle vilkår. Kunstens iboende fortællinger 
indlejrer erindringer, der er til vedvarende genforhandling, kollektivt som 
individuelt. F.eks. udtrykkes følgende i dette ad-hoc-interview:

Det var meget fedt med de indre dæmoner som symbol på de 
normer, man kunne tænke, sig selv, og de dårlige ting og tanker, 
man egentlig sådan giver sig selv, som: Du er ikke god nok til 
noget … De kan alle sammen [dæmoner] se forskellige ud, men er 
alligevel meget ens. 
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De unge erfarer gennem deres performances, at værkerne materialiserer 
deres individuelle historie og indser, at deres bidrag har betydning og skaber 
mening i en større kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og som i sig 
har potentialet til at udfordre eksisterende normer. Værkernes mediering af de 
implicitte erindringer gør det derfor muligt for den enkelte unge at formidle 
vigtige eksistentielle budskaber gennem fællesskabet og derigennem opnå at 
blive medskaber af kulturen. 

Gennem handling og tænkning kan disse pædagogiske interventioner på sigt 
medvirke til, at påvirke samfundet kulturelt. Med dette in mente, kan vi med 
inspiration fra Illeris (2018) betragte uddannelse som et frigørende kunstværk, 
hvor den unges “(...) frigørelse ligger i den lighed, der opstår gennem selve legen, 
hvor roller omfordeles og leges med, med henblik på at opnå frigørelse og lighed 
gennem selve legen: dis-identifikationen.” (Illeris, 2018; s. 35). Gennem aktive 
performances og formproducerende handlinger i pædagogisk praksis, kan vi 
som professionelle herved blive i stand til at lege med de identitetsmarkører, 
som vi manifesterer os med i det pædagogiske forhold, ligesom viden om det 
pædagogiske forhold erfares på første hånd gennem pædagogisk intervention.
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Demokratisk dannelse  
- mellem kunst og pædagogik

Kunstens fascinationskraft, dens karakter af anderledeshed og potentiale 
for både følelsesmæssig involvering og kulturel refleksion fremhæves med 
jævne mellemrum som en kilde til styrkelse af demokratisk dannelse og social 
sammenhængskraft, både på individ- og samfundsniveau (Austring & Sørensen, 
2010; Kulturministeriet, 2014; Tygstrup et al, 2017; Austring, 2017; Boysen & 
Kiørboe, 2018; Vestbæk og Petersen. 2019). Set i dette perspektiv giver kunstens 
mange æstetiske formsprog tilsyneladende god mulighed for at realisere børn 
og unges kreativitet og involvere dem i demokratiet med et kritisk blik: ”Idealet 
er et menneske, der både er ført ind i en kultur og selv formår at udvikle den i 
kraft af forestillinger om, hvordan livet kunne være” (Lund, 2018, s. 5). Den 
form for kunst, der her er tale om, er stærkt relationelt orienteret, hvilket hos 
Nicolas Bourriaud beskrives som en kunst, ”hvis teoretiske horisont snarere er 
de menneskelige interaktioners sfære og dens sociale kontekst end bekræftelsen 
af et autonomt og privat symbolsk rum” (2005 s. 13). 

Med dette korte tilløb bevæger vi os ind i krydsfeltet mellem kunst, pædagogik 
og politik på basis af en empirisk undersøgelse af Erasmus+ projektet Reach 
Out (2019-20). Via nedslag i projektets forskningsdata ser vi nærmere på, 
hvordan tre professionelle kunstnere på forskellig vis arbejder med at giver 

Hvordan kan kunst fremme demokratisk dannelse i skolen? Artiklen tilbyder 
et forskningsbaseret svar på dette spørgsmål og undersøger problemer og 
gevinster ved at åbne for trafikken mellem kunst og pædagogik – begge 
veje. Undersøgelsen tager udgangspunkt i EU-projektet Reach Out, hvor 
professionelle kunstnere fra England, Rumænien og Portugal har afholdt 
musik-, billedkunst- og danseworkshops med elever fra primært 7. klasse-
trin på fem skoler. I artiklen analyseres og diskuteres kunstneres og elevers 
interaktioner i en række cases med afsæt i Ranciéres og Biestas filosofiske 
teorier. Studiet peger på, at kunstnerne formår at skabe et læringsmil-
jø, hvor aktiviteter med æstetiske formsprog synes sammenvævet med 
demokratirelaterede dannelsesmål, og hvor de kunstbaserede workshops 
motiverer eleverne, heraf nogle med særlige udfordringer, og skaber rum 
for nye typer af fællesskaber, roller, stemmer og identiteter blandt eleverne.

Emneord: Demokrati, dannelse, kunst, skole, pædagogik
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unge en stemme, der er indlejret i kunstens æstetiske formsprog, realiseret i 
en pædagogisk kontekst og målrettet en overordnet EU-politisk agenda om at 
fremme demokrati. I tilknytning hertil undersøger vi, om der ved anvendelse 
af kunst i skolen er tale om en ensrettet trafik af kunstens inspirerende og 
forstyrrende potentiale i retning af pædagogikken, eller om pædagogikken også 
kan inspirere og forstyrre kunsten, ’forstyrrelse’ her forstået med Rancière som 
en form for dissensus (se senere). Undersøgelsen, der bl.a. inkluderer et blik på 
integration af børn med særlige udfordringer i skolen og på balancen mellem 
individ og gruppe, er således centreret omkring dette forskningsspørgsmål: 
Hvilke potentialer har kunst i relation til at styrke børns demokratiske dannelse?

I det følgende præsenteres først nogle metodologiske og teoretiske 
udgangspunkter, herefter en række udvalgte cases. Til sidst analyseres og 
diskuteres disse cases, og undersøgelsens pointer opsamles i en afsluttende 
konklusion.

Reach Out og den applicerede følgeforskning

Reach Out er udviklet og ledet af Bo Otterstrøm, leder af NGO-organisationen 
Arttrain. Projektet, inkl. det tilkoblede forskningsprojekt, er finansieret 
via Erasmus+ og involverer ca. 160 elever fra primært 7. klassetrin på fem 
folkeskoler i hhv. Danmark, Litauen og Polen. Blandt eleverne, der deltog i de 
kunstpædagogiske workshops, var både almindeligt og særligt velfungerende og 
fagligt stærke unge, samt unge med lærings- og deltagelsesmæssige udfordringer. 
De fleste elever havde på forhånd selv valgt at deltage i én ud af tre udbudte 
kunstworkshops, som blev afviklet over tre blokke á to dage fra oktober 2019 til 
februar 2020. Workshopledere var danser og koreograf fra Portugal Francisco 
Almeida (FA) med kunstnernavnet ’Pako’, musiker Andy Penny (AP) fra 
England og Daniela Stoian (DS), billedkunstner fra Rumænien. Arbejdssproget 
i alle tre workshops var engelsk. Strukturen for de 3 x 2 dage omfattede både 
opvarmning, fællessamlinger, workshops, performances og evalueringer. 

Forskningsdesignet inkluderer både kvantitative og kvalitative tilgange, primært 
i form af surveys, interviews og observationer. Med henblik på at besvare 
artiklens forskningsspørgsmål anvendes en etnografisk tilgang (Hastrup, 2003, s. 
407), hvor artiklens forfattere forsøger at forstå de kulturer og livsverdener, som 
på komplekse måder repræsenteres af henholdsvis børn, lærere og kunstnere. 
Målet er at kunne indfange gensidige kulturelle påvirkninger, udvekslinger, 
sammenstød og interaktioner mellem projektets aktører såvel som mellem det 
pædagogiske og kunstneriske domæne. Forskernes rolle i projektet kan betegnes 
som ’deltagende observatører’ i henhold til etnografisk feltmetodologi (f.eks. 
Emerson, Fretz & Shaw, 2011). Graden af involvering varierede dog, bl.a. 
på grund af workshoppens forskellige karakter og observationens skiftende 
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formål. Udover at deltage i workshops, deltog forskerne ved fællessamlinger og 
fællesmøder og rejste desuden sammen med kunstnerne, boede på de samme 
hoteller og spiste sammen. Samlet set er den praktiserede forskning således i tråd 
med etnografiske idealer, f.eks. formuleret af Wax på følgende måde: “To enter 
into the matrix of meanings of the researched, to participate in their system of 
organized activities, and to feel subject to their code of moral regulation” (Wax, 
1980, s. 272-73). Igennem hele projektet blev forskernes særlige rolle som netop 
forskere dog ekspliciteret og italesat over for de forskellige aktører (elever, lærere 
og kunstnere), og på denne måde forblev forskeren i en rolle som gæst snarere 
end som fuldgyldigt medlem af læringsfællesskabet (Emerson, Fretz & Shaw, 
2011, s. 5).  

Kunst og demokratisk dannelse  

Kunst og demokratisk dannelse udgør to centrale begreber i nærværende artikel 
og indkredses derfor kortfattet i det følgende. 

Begrebet ‘kunst’ defineres ofte som noget, der tildeles en særlig status som følge 
af gatekeepers, kritikeres, kollegers og publikums vurderinger. Ifølge denne 
tænkning er kunst en social konstruktion (f.eks. Bourdieu, 1996). Yderligere 
beskrives kunst ofte som noget, der er originalt og nyt (Luhmann, 1997, s. 
146). Derudover kobles kunst ofte til individets autonome og unikke udtryk, 
delvist frigjort fra sociale bånd og normer og dermed potentielt udfordrende 
i forhold til samfundets etablerede hegemonier (f.eks. Adorno, 1999, s. 389). 
Sidstnævnte blik på kunst er dog i dag udfordret af en alternativ opfattelse, hvor 
kunst i højere grad optræder i en rolle som generator for sociale fællesskaber 
(Eriksson, 2008, s. 128). 

Begrebet ‘demokratisk dannelse’ forstås ofte med afsæt i Wolfgang 
Klafkis kategoriale dannelsesbegreb med vægt på menneskets udvikling af 
selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Klafki, 2001, s. 68-73). 
Ifølge denne tænkning bør mennesket gennem opvækst og uddannelse udvikle 
en evne til at kunne udtrykke egne holdninger, deltage i kollektive processer/
beslutninger og samtidig tildele andre samme muligheder for selvbestemmelse 
og medbestemmelse. Hermed indeholder demokratisk dannelse både et element 
af socialisering og emancipation, idet individet både må kunne træde ind i et 
demokratisk fællesskab og bryde med etablerede normer. 

Med ovenstående begrebsramme antydes, hvorledes kunst kan betragtes som 
fremmende for menneskers mulighed for demokratisk deltagelse, og hvorledes 
kunst samtidig kan styrke demokratisk dannelse ved at give mulighed for 
normbrud. I det følgende diskuteres særlige perspektiver på sammenhænge 
mellem kunst og demokratisk dannelse i en uddannelseskontekst.  
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Filosofisk teori

Artiklen trækker primært på filosofisk teori af Gert J. J. Biesta og Jacque 
Rancière. Udvalgte begreber præsenteres her i oversigtsform med henblik på 
den efterfølgende case-analyse.

Biesta betoner i bogen ”Uttdanningens vidunderlige risiko”, at uddannelse ikke 
bare drejer sig om at reproducere det, vi allerede ved, eller det som allerede findes, 
men bunder i oprigtig interesse for, hvordan nye begyndelser og nye begyndere 
kan ’komme til verden’, dvs. begynde at involvere sig i samfundet (Biesta, 2014). 
Biesta ser her kunst som et unikt mulighedsrum for menneskets dialog med sin 
omverden, men 

[t]he quality that matters here is not the aesthetic quality – or 
at least not the aesthetic quality per se (…) – but what we might 
term the existential quality of what is expressed, a quality that 
has to do with how children and young people can exist well, 
individually and collectively, in the world and with the world 
(Biesta, 2017, s. 56-57).

Biesta opdeler uddannelsesmæssige praksisser og processer i tre domæner. 
Kvalifikationsdomænet har at gøre med tilegnelsen af færdigheder, viden, kunnen 
og værdier, der kvalificerer eleverne inden for fastsatte, afgrænsede fagområder, 
og som aktuelt vurderes at være nødvendige for, at eleverne senere kan varetage 
samfundets udvikling og økonomiske interesser. Socialisationsdomænet har 
at gøre med barnets indførelse i den herskende sociale, kulturelle og politiske 
tænkemåde. Det er en systembevarende funktion, der sigter mod videreførelse 
af normer, kultur og traditioner. 

Subjektifikationsdomænet er i princippet det modsatte af socialisationsdomænet. 
Her er aktiviteter og læring orienteret mod forandringen af den eksisterende 
orden, idet individet aktivt arbejder med at udvikle autonomi og kritisk 
tænkning og at blive ”et handlende og ansvarligt subjekt” (Biesta, 2014 s. 
170). Biestas særlige forståelse af ’subjektivitet’ bygger på Emmanuel Levinas 
(1985) og har ikke noget med individualitet at gøre. Det er en etisk, eksistentiel 
kategori, der som hos Kierkegaard knytter sig til individets håndtering af sit 
personlige, eksistentielle ansvar for medmennesket. ’Ansvar’ skal hos Levinas 
og Biesta forstås som respons på en hændelse, subjektivitetshændelsen, som 
kan opstå under borgerens aktive deltagelse i fællesskaber, f.eks. kultur- eller 
læringsfællesskaber, 

noe som kan skje, men som vi aldri har nogen garanti for at vil 
skje (…) fordi ansvar ikke er noe vi kan tvinge på andre; det er 
noe vi bare kan påta oss for egen del. Derfor kan vi si at Levinas 
etterlater oss pedagoger tomhendte (Biesta, 2014, s. 45). 
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Det er således altid forbundet med en vis risiko at muliggøre subjektivitets-
hændelser, og denne radikale form for demokratisk dannelse, hvor demokrati 
forstås som et dynamisk mål, der hele tiden skal genskabes og eksperimenteres 
frem, kan implicere dissens og mulig forstyrrelse af den eksisterende orden, også 
selv om denne orden er et repræsentativt demokrati. 

Biestas domænetænkning favner i sit samtidige fokus på socialisering og 
subjektifikation både kulturel produktion og reproduktion og hermed også et 
spændingsfelt mellem kulturel kontinuitet og opbrud. Skolens rolle er her at 
løbe en risiko ved at give plads til en vis værdimæssig åbenhed og ikke mindst til 
elevernes aktive deltagelse, en deltagelse, der med Dewey forstås som ”kollektiv 
handling, der alle som deltar, har egeninteresse i aktiviteten og kan påvirke 
beslutninger om hvilken retning den skal ta” (ibid. s. 56). Det kræver, at ”noe 
står på spil, men det er nettopp dette som ofte mangler” (ibid. s. 57). Der er ikke 
tale om deltagelse, når den er defineret eller styret ’oppefra’ eller på anden måde 
er bundet til konsensus. Inspireret af Dewey mener han, at en fælles forståelse 
ikke er en forudsætning for menneskeligt samarbejde, men et muligt produkt af 
det (ibid. s. 56).

Med sit filosofiske dissensus-begreb fremhæver Jacques Ranciêre 
mangfoldighedens og det marginaliseredes potentiale. Dissensus er det 
modsatte af konsensus og betegner en proces, der kan udfordre den eksisterende 
orden (jura, betydningsdannelse, sociale hierarkier m.v.) og skabe brud på 
bagvedliggende, herskende forståelser, hvorved der kan skabes forandring. 
Dissensus indebærer ikke nødvendigvis konflikt, men betegner en bevidsthed 
om både konsensus og mulige alternativer (Ranciére, 2010). Inden for det 
pædagogiske regime kan dissensus forstås som begreb for det at praktisere 
uddannelse, der åbner for et andet menneskesyn end det, der karakteriserer de 
herskende uddannelsespolitiske idealer.

En handling, der bygger på dissensus, er politisk, hvis den formår at udfordre 
eller ligefrem flytte grænserne mellem betydningsfællesskaberne ’kunst’ og 
’virkelighed’ på en måde, der bryder med de herskende konventioner og 
forståelser, eller ved evt. at omformulere individers rolle eller status i en given 
social kontekst (Bolt, 2007, s. 75). Kunstens forandringspotentiale ligger 
ikke i et særligt tilrettelagt æstetisk design, men snarere i denne mulighed for 
i et æstetisk fællesskab at praktisere en anderledes og ikke på forhånd styret 
betydningsdannelse.

Rancière mener grundlæggende, at kunst, pædagogik og politik er tæt forbundet, 
fordi dissensus i hans optik altid udspringer af et æstetisk moment med potentiale 
for at udløse pædagogiske og politiske konsekvenser. Kunst er i hans tænkning 
politisk, ikke når den diskuterer konkrete politiske problemstillinger, men når 
den i mødet med en dominerende konsensus åbner op for og skaber nye eller 
andre måder at opleve og forstå verden på. Herved skabes i hans terminologi 
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mulighed for nye ‘delinger af det sanselige’, forstået som “ways of framing a 
sensible space, of seeing or not seeing common objects in it, of hearing or not 
hearing in its subjects that designate them or reason in their relation” (Rancière, 
2010, s. 100).

Eksisterende forskning

Der er foretaget en række studier, der enten direkte eller indirekte giver belæg 
for den hypotese, at arbejdet med kunst kan anvendes til at fremme demokratisk 
dannelse i en pædagogiske kontekst. Her skal først og fremmest peges på tre 
omfattende studier, der adresserer sammenhænge mellem kunst/æstetik og 
udvikling/dannelse. 

I studiet The impact of the arts in education, undersøges potentialerne i mødet 
mellem kunst og uddannelse af børn og unge (Bamford, 2006). Undersøgelsen, 
der er gennemført i over 60 lande, fastslår overordnet set, at ’cultural goals’ 
og ’social goals’ (hhv. 88 % og 84 %) er de to absolutte politiske hovedmål for 
anvendelse af kunst i uddannelsesregi i de pågældende lande (ibid. s. 114-115). 
Studiet bidrager desuden med den helt grundlæggende viden, at “[a]rt education 
has impact on the child, the teaching and learning environment and on the 
community”, og at “[q]uality arts education has distinct benefits for children’s 
(…) socio-cultural well-being” (ibid. s. 11). 

I National study of education in the visual and performative arts har professor 
James S. Catterall gennem 12 år fulgt ca. 12.000 børn i Californien fra 8. 
klassetrin til og med high school med henblik på at registrere deres mulige 
udbytte af særlig tilrettelagt ’art rich’ undervisning (Catterall, 2009). Studiet, 
der udelukkende bygger på surveys og statistik, konkluderer bl.a. flg.:  

•	 Børn, der modtager ´art rich’ undervisning, udviser positiv akademisk 
udvikling i alle forskningsforløbets faser (ibid s. 2).

•	 I 26-årsalderen er sandsynligheden for deltagelse i frivilligt arbejde i 
ungdoms-, borger- eller samfundsorienterede organisationer mere end 
dobbelt så stor for de ’high art´-studerendes vedkommende end for de 
’low art’-studerendes (ibid. s. 63-64).

OECD’s Centre for Educational Research and Innovation (Winner et al., 
2013) har publiceret et større metastudie over projekter, der beskæftiger sig med 
kunstens potentiale for læringstransfer til andre fagområder i skolen. Studiet 
er relevant her i og med, at det har fokus på professionelle kunstunderviseres 
arbejde inden for både teater, dans, musik, billedkunst og ‘multi-arts’. En 
væsentlig begrænsning er imidlertid, at demokratisk dannelse ikke adresseres 
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direkte; det nærmeste man kommer er ’critical thinking’. I studiet konkluderes, 
at kunst primært er vigtig i uddannelsessammenhæng, fordi, 

… the arts allow a different way of understanding than the 
sciences and other academic subjects. Because they are an arena 
without right and wrong answers, they free students to explore 
and experiment. They are also a place to introspect and find 
personal meaning (ibid. s. 265).

Trods undersøgelsernes forskellige karakter peger de samlet set på, at kunst og 
æstetik i en pædagogisk ramme kan bidrage med at skabe nye deltagelses- og 
udtryksmuligheder, inklusion, sociale kompetencer, fællesskab og demokratisk 
dannelse samt fremme individets mulighed for at udforske verden og udvikle 
personlig mening og stillingtagen.

Udvalg af cases

Set i lyset af den skitserede teori og den refererede forskning, fremtræder 
intentioner om demokrati og demokratisk dannelse på en række forskellige 
skalaer i Reach Out. For det første arbejder instruktører og lærere i projektet 
målrettet på dels at etablere forpligtende fællesskaber, hvor man som deltager får 
mulighed for (og pligt til) at stå frem som individ. Balancen mellem individet og 
kollektivet i de kunstnerisk skabende processer er tilsyneladende afgørende i alle 
de observerede workshops, men antager forskellig form afhængig af instruktør, 
deltagere og æstetisk formsprog. For det andet synes projektstrukturen og 
de æstetiske formsprog som udgangspunkt at tilbyde eleverne nogle andre 
muligheder og identifikationer i forhold til de roller og positioner, de vanligvis 
indtager. I det følgende diskuteres udvalgte cases, der i særlig grad eksemplificerer, 
hvorledes demokratiske elementer indgår og forhandles i interaktioner mellem 
elever og instruktører i de afholdte workshops. 

Balancer mellem fællesskab og individ

Som nævnt arbejdes der på forskellige måder med fællesskab-individ balancen 
i de tre workshops. I billedkunst-workshoppen antager balancen ofte en synlig 
fysisk form. Som et gennemgående princip arbejder billedkunstneren DS således 
med, at individet skaber et personlig udtryk, som indgår i et fælles forhandlet 
værk. 

Et eksempel: Hver elev tegner en lille tegning af et dyr eller en ting, der begynder 
med samme forbogstav som elevens navn. I grupper klipper de alle tegningerne 
ud og klistrer dem på et nyt stykke papir. Til sidst laver de en samlet historie, 
som involverer hvert dyr eller ting. 
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I eksemplet indgår individets bidrag i et større værk, der er resultat af den fælles 
indsats. For tilskueren og skaberen er både individ og fællesskab altså fysisk til 
stede i det færdige produkt. Endvidere ses en analogisk eller symbolsk relation 
mellem værket og gruppen, idet hver enkelt deltager bidrager med noget, der 
tager afsæt i deres eget navn og egen person. De er som individer til stede i den 
større fortælling på lige fod med de øvrige deltagere både i proces og i produkt. 
DS fortæller i et interview om sit blik på den skitserede balance: ”I think we all 
have an individual identity and a group identity. The group identity means a 
lot, this belonging [...]. But also, you cannot lose yourself in this process. There 
is always a ‘you’ as well that you can be proud of” (Interview med DS, 2020). 
Undervejs i disse kreative processer opstår en række konflikter og ubalancer, der 
kalder på forhandlinger og beslutninger. Eksempelvis bliver eleverne uenige om 
tematikker, farver og former og bliver nødt til at nå frem til kompromisser. I 
sådanne tilfælde er DS meget optaget af at fastholde individets stillingtagen og 
plads som individ.

Som noget særligt fremhæver DS ’kunstneren’ som identitetsmarkør, både for 
at bryde fornemmelsen af at være i et almindeligt klasselokale og for at etablere 
en anden stemning omkring aktiviteterne. Hun igangsætter eksempelvis en leg, 
hvor eleverne i par skal promovere hinanden som værende kunstnere. Om sin 
egen rolle siger hun: ”I want to collaborate, and I think there is so much power 
in collaborating, more than in teaching (…). I am going with the collaboration 
between artist of different age and different knowledge and skill, so to say” 
(Interview med DS, 2020).

Som det fremgår, forekommer der at være en tydelig relation mellem tilblivelsen 
af de kreative værker og de sociale spilleregler, som DS promoverer. Både det 
individuelle og det kollektive aspekt er en synlig del af værkerne og samtidig et 
element i det sociale sammenspil. 

Også i danseworkshoppen har balancen mellem individ og kollektiv både 
sociale og produktrelaterede implikationer. I et interview fortæller koreografen 
f.eks. om en dreng, som i observationer fremstår en smule energiforladt og altid 
bevæger sig lidt for sent i forhold til den fastsatte koreografi. I denne forbindelse 
fortæller FA, at han faktisk anser denne drengs bevægelser som eksemplariske 
i forhold til en bestemt undergenre af hip hop (‘cannon’). Drengens dovne 
attitude er således fuldt accepteret og ses endda som en udtryksfuld og værdifuld 
komponent i det samlede æstetiske udtryk. FA finder her måder at bygge videre 
på drengens udtrykte identitet frem for at nedtone den. Samtidig er han meget 
optaget af, hvorledes eleverne understøtter hinanden i dansefællesskabet: 
“You have to support each other. If someone is talking or laughing or lose 
concentration, then the rest will look stupid. You need to help each other. It is a 
group thing. You are protected by the group” (Interview med FA, 2020). 
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Hvad angår praktisering af demokrati er der iøjnefaldende forskelle mellem 
projektets danse- og billedkunstworkshop. I danseworkshoppen er forløb, 
koreografi, organisering, m.m. entydigt defineret af instruktøren. Eleverne 
kan sagtens komme med forslag, men instruktøren bestemmer i sidste 
ende. I billedkunst-workshoppen er der derimod fokus på demokratiet og 
medbestemmelse på alle niveauer. Hvornår skal pauser holdes og hvordan? 
Hvad skal der tegnes og skabes? Denne intention skaber et dilemma. På den 
ene side er DS afhængig af de vante normer og (magt)strukturer for at kunne 
gennemføre en workshop, hvor folk er til stede og lytter til instruktioner. 
På den anden side, ønsker hun øjensynligt at bryde med disse normer og 
magtstrukturer. I et workshopforløb opstår momentvis konflikter eller det, der 
i Ranciéres terminologi kan kaldes dissensus. Eksempelvis i situationer, hvor 
elever ikke ønsker at performe eller har lyst til at deltage i specifikke aktiviteter. 
Sådanne eksempler understreger, at workshoppen er konstrueret ud fra og 
situeret i en kontekst, der er baseret på traditionelle skolastiske magtstrukturer 
og normer. Denne type normer understøtter projektets realisering, idet de giver 
DS en platform i forhold til at formidle og iscenesætte demokratiske værdier og 
kreative processer. Samtidig er disse normer udtryk for magtfordelinger, som 
eleverne må forholde sig til i form af accept eller modstand. DS fortæller selv, at 
hun i konfliktfyldte situationer oplever (mangel på) tid som en væsentlig faktor 
i den forstand, at tiden indirekte kommer til at styre processen, eksempelvis 
frem mod en performance eller frem mod afslutningen på skoledagen, således 
at der er mindre mulighed for at lade eleverne gå deres egne veje. Således kan 
der argumenteres for, at den pædagogiske kontekst (skolen) indvirker på 
instruktørernes arbejde på en måde, der fremmer traditionelle pædagogiske 
magtbalancer mellem elev og underviser.

Nye roller og muligheder i musikrummet

Ligesom i billedkunst er musikworkshoppen tilsyneladende designet med 
henblik på dels at styrke et fællesskab blandt eleverne og dels at lade individet 
træde frem. I opbygningen af den musikalske workshop arbejdes indledningsvist 
med at lære fælles rytmiske groves og breaks. Relativt hurtigt begynder 
instruktøren AP dog at invitere til at eleverne selv bidrager med små indslag. 
Det kan være alt muligt. En lille sjov melodi som en elev kan spille på klaver. 
Tre piger, der kan synge et melankolsk omkvæd fra en soul sang flerstemmigt. 
Alt kan bruges, både det sjove, det seriøse og det gribende. Det musikalske 
resultat er en bricolage af groves, breaks, udråb og små elev-initierede indslag. 
AP beskriver denne pædagogiske tilgang som en form for ’deling’ snarere end 
’undervisning’: 

I try never to go into the room prejudging anything. I try not to do 
that at all. Course I got no idea, who’s in front of me. It depends on 
who is there. I kind of work the group. So, I get the group started. 
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I find out what people’s talents are. For me, it’s not so much about 
teaching. It’s more about sharing. So, sharing what their skills 
are. (Interview med AP, 2020).  

APs interesse i at give plads til børnenes særlige talenter er øjensynligt også 
influeret af hans syn på skolen som samfundsinstitution. For ham repræsenterer 
skolen en ramme, som kan virke hæmmende på børn. Her kan kunsten give 
eleverne muligheder for at udtrykke sig på alternative måder. I de afsluttende 
performances får eleverne en chance for at vise de sider frem, som ingen plejer at 
se pga. skolens ensidige fokus på fag, eksamener, regler og disciplin. I følgende 
eksempel fortæller AP om en dreng med sociale udfordringer, der i en workshop 
var særligt interesseret i at skabe elektronisk musik: 

I think the performance is really important course it makes them 
shine in the school. So, guys like Joe, he took it to the level, course 
people saw him in a different light. I think that’s essential. It’s 
not about being a pop-star. It’s about them. The performance gave 
him a lot of respect. The girls were coming up to him shaking his 
hand. That’s what it’s about. It’s about giving them five minutes 
to shine. (Interview med AP, 2020)

Det samme synspunkt og næsten samme fortælling udtrykkes af Dariusz Tylki, 
lærer og skoleleder for de polske elever, der er med i projektet. Han er generelt 
skeptisk over for skolen som opdragelsesinstitution, og han ser de kunstneriske 
workshops som en mulighed for at tilbyde eleverne alternative forestillinger 
om ’det gode liv’ i forhold til dem, skolen generelt formidler, både direkte og 
indirekte. Her fortæller læreren om en dreng, der udviklede sig så meget gennem 
de tre runder af workshops, at han synes at få et nyt perspektiv på sig selv, 
omverdenen og hvad fremtiden kan bringe: 

Christian came to the music workshop, and he said, “I don’t think 
I’m going to play”. But he ended up with three instruments and 
a solo section. He went from “I don’t want to do it” to “this could 
be it”, you know, a way of life. To be more open. To do crazy stuff. 
I think people like Pako, Daniela and Andy are role models and 
they set a different path for the kids. (Lærerinterview, 2019) 

AP’s tilgang til musikalsk kreativitet har dog ikke kun betydning for elevers 
deltagelsesmuligheder og personlige udvikling. Elevernes bidrag kommer i høj 
grad til at forme og definere det æstetiske produkt på overraskende måder. Som 
tidligere skitseret er kunst tit associeret med noget, der er nyt og unikt. 
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I dette lys, kommer elevernes input i høj grad til at rykke grænserne for, hvad 
musik kan være. Eksempelvis i en workshop, hvor en elev kan generere en 
overraskende drone-agtig lyd med stemmen, og hvor en af de andre drenge 
beslutter, at denne drone-lyd bør udgøre et centralt element i kompositionen. 
Her indvirker pædagogiske strategier på det kunstneriske produkt i en grad, 
hvor musikken nærmer sig avantgarde. 

The corridor walkers

Ét af Reach Out-projektets på samme tid pædagogiske og demokratiske mål har 
været at integrere børn med særlige læringsmæssige eller sociale udfordringer 
i klassen. Den bagvedliggende pædagogiske hypotese er, at disse børn i de 
kunstneriske aktiviteter vil kunne klare sig på linje med klassekammeraterne 
og derved opnå små sejre, anerkendelse, inklusion og dermed øget selvværd - i 
situationen, men måske også på længere sigt. Undersøgelsen var ikke designet som 
et longitudinelt studie, men inden for det fire måneder lange workshopforløb 
observeredes adskillige eksempler på udfordrede børns vellykkede deltagelse. 
Her har vi imidlertid valgt at beskrive et par situationer, hvor integration via 
deltagelse af disse børn løb ind i problemer, i ét tilfælde grundet brudflader 
mellem pædagogik og kunst. 

Gruppen af børn med særlige udfordringer udgjorde i Reach Out-regi en 
tiendedel af de deltagende elever. Kunstnerne var på forhånd orienteret 
om børnenes deltagelse, dog uden på forhånd at vide, hvilke børn og hvilke 
udfordringer, der aktuelt var tale om. På en dansk skole var tyve elever tilmeldt 
danseworkshoppen med FA, heriblandt i hvert fald seks (ca. 30 %) børn 
med særlige udfordringer. Af disse fungerede en pige, Amalie, og to drenge 
fuldt på linje med resten af holdet, selv om intensiteten og efterhånden også 
sværhedsgraden gradvist blev øget. Observationen viser, at Amalie blomstrede 
op i forløbet og undervejs opnåede anerkendelse fra kammeraternes side. Det 
samme var ikke tilfældet med de to drenge, der begyndte at fjolle lidt rundt og 
forstyrre de andre. Det løste FA ved dels at tildele hver af dem en lille solo, så der 
i Biesta’sk forstand var mere på spil for dem, men også ved med mellemrum at 
give dem et kram, et smil eller et high-five, så de følte sig set og værdsat. Hans 
overordnede tilgang var at udfordre børnene fysisk og at lade dem samarbejde i 
skiftende konstellationer, så de gradvist opbyggede en gruppefølelse: ”The first 
thing I need to make them is a family, I need them to feel they are suffering 
together … [han griner]… sweating together (…). If the group is together, 
everyone will help each other – or the people who are more strong will help 
the weak, naturally, in choreography, in the steps and even in the energy of the 
group” (Interview med FA, 2020). Her arbejder FA således med en form for 
subjektifikation, hvor deltagerne tager ansvar for hinanden uden pålæg ’oppefra’. 
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Igennem de to første workshops lykkedes det på samme måde FA at integrere tre 
piger, i projektets terminologi kaldet ‘corridor walkers’, fordi de jævnligt forlader 
undervisningen, hvis de føler sig pressede. De deltog aktivt i hele opbygningen af 
repertoiret, men sidste dag forlod de pludseligt dansesalen, angiveligt presset af 
tanken om, at dagen skulle munde ud i en performance for hele skolen. Hurtigt 
trådte lærerne til og reetablerede pigerne som en dokumentationsgruppe, der 
gik rundt på alle tre workshops og optog video, de skulle redigere og lægge op på 
skolens hjemmeside - en god kvalifikationsdomæne-løsning (Biesta) set ud fra 
lærernes didaktiske rationale: ”Som fagperson så ser jeg også, at de begynder jo 
egentlig at snakke fagligt. (…) De snakker med Pako [FA] og laver et sammendrag 
af dagen i går, og pludselig kommunikerer de også på engelsk – alt det de egentlig 
ikke havde lyst til. Men det går hen og bliver deres projekt på en anden måde” 
(Lærerinterview, 2020). Danseinstruktøren var derimod ikke tilfreds:

I think that’s not okay, it’s not okay for the school, because we 
didn’t change anything on them [pigerne]. It was not easy for 
me to work with them, when they said “I don’t want to do it”. 
But I have my ways: “Okay, you don’t want to do it this time, 
you do it next time”. I think that what happened was that they 
[lærerne] were protecting the kids and didn’t need my help, which 
is strange, you know, because I could be a gateway for them to get 
into the kids. (…) I felt that I could have done more. Art is so good 
that we can capture them. (Interview med FA, 2020).

Med den sidste bemærkning betoner FA både sin erfaringsbaserede viden om, 
at deltagelse i kunstaktiviteter dels kan skabe subjektifikationshændelser, dels 
sin kunstnerisk baserede risikovillighed. Endelig illustrerer casen, at selvom 
kunstnerne vælger at anvende deres kunst i pædagogisk regi, insisterer de på, at 
de arbejder kunstnerisk, og at de netop derigennem kan bibringe børnene og 
skolen noget værdifuldt.

Cirklens regler og implikationer 

Som det fremgår af disse cases, er der i Reach Out-projektet fokus på at skabe 
en særlig dynamik, hvor alle er del af fællesskabet (’familien’), og hvor en række 
sociale spilleregler promoveres med vægt på lighed og demokrati. Spillereglerne 
er særligt tydelige i fællessamlinger, hvor elever, kunstnere, lærere, ledere, 
forskere, m.m. sidder i en cirkel, hvori fællesbeskeder og refleksioner kan deles, 
og hvor alle elever opfordres til efter tur at sige deres navn samt noget om 
deres forventninger, refleksioner eller oplevelser. Fællescirklerne indgår som 
obligatorisk indledning og afslutning, både i plenum og i de enkelte workshops. 
For kunstnerne er denne rutine vigtig, bl.a. med henblik på at opbygge et 
samarbejdende kollektiv med ligeværdig deltagelse som norm: 
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It’s a ritual. It’s important when we build up a community that we 
have rituals. And we need to build a community to make everyone 
feel as members of the group and included in the collective. It goes 
back to the time when we were sitting around the fire. And it’s 
important in order to show the children that we are equals. The 
circle is a symbol for that. (Interview med AP, 2019)

På den ene side synes de sociale spilleregler at tilbyde et frigørende rum for eleverne. 
På den anden side kan de sociale kodekser også forekomme disciplinerende 
og afføde modstand, oprør eller med Ranciéres begreb, dissensus. Således ses 
eksempler på elever, der bryder med de fastsatte rammer, tager afstand fra, eller 
udfordrer de ekspliciterede og implicitte forventninger: Sune er en dreng, der 
er initiativrig og har mange kompetencer. Han har meldt sig til musikgruppen, 
hvori han indtager en relativt dominerende rolle. Han laver sjov, kommer med 
forslag og taler med sine sidekammerater. Dette giver både energi og forstyrrelse 
i musikgruppen. På et tidspunkt arbejder AP med et break, der fungerer som 
en slags intermezzo i en navnesang. Breaket spilles på trommer og AP peger på 
en elev, som siger sit navn. Herefter spilles breaket igen og AP peger på en ny 
elev osv. Breaket går dog flere gange galt, og mens AP overvejer, hvori problemet 
består, overtager Sune lederskabet. Han styrer breaket og udpeger de elever, der 
skal sige deres navn. Det hele fungerer rimeligt indtil Sune til sidst peger på AP, 
for at AP skal sige sit navn. AP siger ”jep” og musikken går i stå. 

I den skitserede episode synes udfordringer af rammer, roller og lederskab at 
finde sted. AP er igennem hele forløbet optaget af at styrke elevernes mulighed 
for at kunne etablere et bæredygtigt fællesskab, også uden hans assistance: “I 
want them to be a band. In two days, I’m not here anymore” (Interview med 
AP, 2020). Og det er tydeligt, at han musikalsk netop arbejder på at få eleverne 
til at overtage ansvaret for musikken frem for at holde fast i en ledende position. 
Alligevel er Sunes måde at udfordre rollefordelingerne på tilsyneladende 
i konflikt med de visioner AP har for det sociale fællesskab. I forløbet er det 
således i højere grad andre elever, der ender med at indtage de mest dominerende 
og ansvarsbetonede musikalske roller i musikworkshoppen. 

Relationen mellem AP og Sune fremstår gensidigt positiv igennem alle 
tre runder af workshops. AP taler hyggeligt med Sune i pauser om hans 
fritidsbeskæftigelser, og Sune skriver ’tillykke’ på APs facebookside på hans 
fødselsdag. I den afsluttende performance har AP tildelt Sune en rolle som 
dirigent, hvor han styrer musikken i forestillingens første del. Men på trods af 
sådanne fælles forsøg på at definere en passende rolle til Sune, vedbliver der med 
at være en spænding mellem de installerede sociale spilleregler og Sunes ønske 
om at vende op og ned på disse. Således slutter den sidste cirkel af på følgende 
måde: Alle elever fra de tre workshops, deres lærere og kunstnerne sidder i den 
fælles rundkreds. Bortset fra Sune, der har sat sig i midten. AP siger til ham ”you 
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have to be part of the circle”. Tøvende og modvilligt sætter Sune sig ud i cirklen.

Konsensus og dissensus

I artiklens teoretiske afsnit blev der etableret en distinktion mellem forskellige 
perspektiver på demokrati og dannelse. For det første blev der skitseret en 
dialektisk modsætning mellem socialisering og subjektifikation (Biesta). For 
det andet blev der oprettet en distinktion mellem konsensus og dissensus 
(Ranciére). Begreberne og distinktionerne kan i Reach Out-projektet appliceres 
på forskellige skalaer. Skolen kan anskues som det socialiserende element, og 
de kunstneriske workshops kan i dette lys skabe rum for alternative stemmer, 
roller og subjektive valg. På denne måde kan sådanne workshops anskues som 
potentielt frisættende og dermed repræsentere et demokratisk potentiale. På 
den anden side kan selve Reach Out-projektet anskues som et socialiserende 
fællesskab, som både disciplinerer i form af ritualer og normer, men samtidig 
skaber rum for multiple stemmer, udtryk, deltagelse og medindflydelse. 
Konsensus og dissensus kan derfor forstås inden for grupper og subgrupper og 
på tværs af grupper. Hvis Reach Out projektet anskues som en modvægt til det 
skolastiske system, kan der peges på en række elementer i de skitserede cases og 
i den øvrige empiri, der understøtter dette perspektiv. Tydeligt ses denne vinkel 
i interview med kunstnerne, der kontinuerligt italesætter en forskel mellem 
skolen som institution og processerne i projektet. DS understreger således, 
hvorledes skolen i hendes øjne har for meget fokus på, hvad der er rigtigt og 
forkert og ofte lægger for meget vægt på fejlfinding. AP beskriver, hvorledes 
skoler ofte er præget af autoritære traditioner, og han har en oplevelse af, at 
børnene ”vågner og åbner deres øjne”, når de arbejder med at udtrykke sig i 
kunst, rytmer og æstetik. Og FA betoner dansen som et alternativt rum med 
intense følelser og stærke energier. Der er fra kunstnernes side ikke tale om en 
kritik af bestemte skoler eller lærere, mere om en tro på at kunsten kan tilbyde 
eleverne et alternativt rum, der kan befordre empowerment, engagement og 
fællesskab. 

De ovenstående cases synes at indeholde en række eksempler på, at de kunstneriske 
workshops kan tilbyde sådanne frigørende potentialer, eksempelvis hvad angår 
drengen Joe, der pludselig opnår respekt og anerkendelse for sin elektroniske 
musik. I casen med Christian fremgår det endnu tydeligere, hvorledes han gradvist 
indtager en mere initiativrig og ekspressiv rolle i forløbet i en udstrækning, 
der også har betydning for hans selvopfattelse og position i klassen. Casen fra 
dansesalen med drengen, hvis modvillige eller semi-ugidelige attitude betragtes 
som en ressource snarere end et problem, illustrerer, at der i kraft af kunsten kan 
skabes plads til den enkelte på en måde, der støtter individets egne narrativer, 
dispositioner og selvopfattelser. Og casen ’The corridor walkers’ viser, at især 
kunstens fleksible deltagelsesmuligheder og den praktiserede gruppedynamik – 
i det omfang skolens pædagogik tillader det - kan virke inkluderende for børn 
med særlige udfordringer. 
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Som nævnt kan der ligeledes fokuseres på Reach Out-projektet som det primære 
socialiserende fællesskab. Kunstnerne italesætter således løbende gruppen af 
deltagende elever som ’familie’, og de lægger vægt på at skabe en kultur med 
fælles demokratiske normer og ritualer. Hvis Reach Out-projektet ses som det 
primære socialiserende kollektiv, er det naturligvis væsentligt (med Rancière) 
at afsøge, hvor og i hvilken grad eleverne udfordrer disse normer eller skubber 
dem i nye retninger. I de skitserede cases er der en række eksempler på en sådan 
modstand. Eksempelvis ses, hvorledes eleven Sune udfordrer de etablerede 
normer i musikgruppen ved at påtage sig det musikalske lederskab i situationer, 
hvor dette ikke fremstår hensigtsmæssigt i forhold til APs intentioner og 
planer. Sådanne sammenstød ses løbende og kulminerer (med symbolsk vægt) 
i episoden, hvor Sune sætter sig i midten af rundkredsen i stedet for at placere 
sig perifert sammen med de andre deltagere i kanten af rundkredsen. Sune kan 
i casen ses som en elev, der ikke ønsker at indgå på samme måde som alle andre 
i det sociale fællesskab. Snarere ønsker han at ses som en person, der står uden 
for eller i opposition til fællesskabet. Eller også ønsker han blot at lege med de 
etablerede strukturer. Under alle omstændigheder kan Sunes initiativer ses som 
en form for dissensus i forhold til de kollektive normer og i tråd med Rancières 
forståelse af ’det æstetiske fællesskab’, hvor redefinering af roller er legitimt og 
ønskværdigt.

Pædagogikken forstyrrer også

Det er en udbredt antagelse, at kunst brugt pædagogisk stiller kunsten i en 
fremmed sags tjeneste, og at dens iboende anderledes målsætninger, arbejdsmåder 
og dynamikker har potentiale til at forstyrre pædagogikken, ’forstyrre’ her 
forstået som praktisering af alternative, måske korrektive processer (dissensus) 
i forhold til den herskende orden. Mindre udbredt er nok forståelsen af, at 
forstyrrelse også kan gå i modsatte retning. 

En sådan forstyrrelse optræder allerede i og med at kunsten udspiller sig i en 
pædagogisk kontekst, hvor rammerne er skolens rum, beholdning af materialer 
og instrumenter, ringetider, iagttagende lærere og skolens magtforhold og 
kultur som helhed. Vi har tidligere beskrevet, hvordan skolens lektionsstruktur 
kan stå i vejen for kunstnerens processuelle bestræbelse i retning af en mulig 
ny deling af det sanselige, idet klokken, hver gang den ringer til eller fra pause, 
markerer den skolepædagogiske puls, der ikke nødvendigvis matcher rytmen 
i den kunstneriske proces. Strukturen hænger desuden sammen med den 
klassiske lærer-elevrolle og tilhørende magtstruktur, som eleverne socialiseres 
ind i og derfor let falder tilbage til. At succeskriteriet er et kompromis mellem 
kunstneriske og pædagogiske mål, er dog noget kunstnerne accepterer som 
et vilkår, bortset fra i det nævnte tilfælde, hvor lærere ud fra et pædagogisk, 
kvalifikationsorienteret rationale bryder ind i kunstnernes processer. 
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Elevernes grundlæggende mangel på kunstneriske kompetencer er et yderligere 
vilkår. FA beskriver det således: ”I am a dancer (...). In my vision as an artist, they 
could always do better. But I never tell them that (...) My goal is to put them 
on stage feeling good” (Interview med FA, 2020). Elevernes kompetence- så 
vel som ambitionsniveau er stærkt varierende, både lokalt og skolerne imellem, 
hvilket tvinger kunstnerne til i stort omfang at improvisere, typisk ud fra ’de 
forhåndenværende søms princip’. 

Workshop-arbejdet byder imidlertid også på forstyrrelser i form af ny inspiration 
til kunstnerne: ”With every travel my dance pieces and classes become stronger 
(…) because I have to understand how to relate to different cultures and 
humans” (Interview med FA, 2020). DS på sin side betoner elevernes egen 
kreativitet som en inspirationskilde: ”Being a part of someone else’s creative 
process is a fascinating thing for me to work with (...). So, it is inspiring and 
fascinating to notice the variety of solutions they can find in order to give life 
to their imagination” (Interview med DS, 2020). Også i musikworkshoppen 
ses, hvorledes det kreative produkt trækkes i en mere original eller overraskende 
retning af elevernes input og bidrag. 

Konklusion

Med afsæt i den indledningsvist beskrevne socialt orienterede kunstforståelse 
kan kunst ses som noget, der nok kan forstyrre eller destabilisere, men samtidigt 
også udgøre en konstruktiv kraft i skabelse af demokratiske fællesskaber. 
Set i dette lys og med inddragelse af dissensus som en dynamisk faktor er de 
kunstbaserede processer i Reach Out i vid udstrækning eksemplariske for denne 
forståelse.

Vi kan ikke af dette studie udlede, at de 160 deltagende elever er blevet mere 
demokratisk dannede. Studiets bidrag er derimod en konkret, praksisrelateret 
kortlægning af kunstneriske praksisser og dynamikker, der rummer potentiale 
for demokratisk dannelse, endda på flere planer. Vi har således set demokrati 
implementeret i de kunstbaserede workshops som overordnet ramme om 
elevernes deltagelse (fællescirklen, frit valg af workshops), som tema i selve 
aktiviteterne (fælles maleri), som arbejdsform (alle ideer og indslag er velkomne), 
som inklusion (børnene med særlige udfordringer) og som strukturelt redskab i 
beslutningstagning (div. afstemninger undervejs).

Yderligere har vi i de analyserede cases set eksempler på arbejds- og 
samværsformer svarende til de filosofiske begreber, vi har anvendt undervejs. 
Ud over eksemplerne på kunstneres store risikovillighed har vi med Biesta set 
subjektifikation opstå blandt elever i danseworkshoppen og stor medindflydelse 
og medskabelse udfoldet i både billedkunst- og musikworkshoppen.
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Studiets måske mest iøjnefaldende findings vedrører deltagelsen, både hvad 
angår elevernes høje deltagelsesintensitet i ikke mindst danseworkshoppen 
og den særlige kvalitet af deltagelse, ’sharing’ og ’collaboration’, som de tre 
professionelle kunstnere formår at etablere. I den afsluttende survey tilslutter 
således hele 89 % af eleverne sig udsagnet “During the workshop I felt included 
and part of the group”’, enten med værdien ’strongly agree’ eller ’agree’. 
Eleverne føler sig trods det relativt korte tidsspand ’set’ af kunstnerne undervejs, 
og flere elever reagerer iflg. observationerne på den inkluderende, demokratiske 
kommunikations- og arbejdsform ved ligefrem at betragte kunstneren som en 
ny personlig ven - trods de betydelige sprog-, kultur- og aldersforskelle. Langt de 
fleste elever engagerer sig fuldt ud kropsligt, følelsesmæssigt og kognitivt, endda 
i noget, de ikke skal til prøve i. De gør det helt tydeligt af lyst, men også fordi 
de hver for sig har følelsen af, at det i situationen er helt nødvendigt og vigtigt i 
forhold til indfrielse af egne så vel som fælles mål, altså fordi der med Biesta her 
virkelig er noget på spil.

Rancières dissensus-tænkning spænder lige fra radikal filosofisk og politisk 
dissens til alternativitet i tænke- og forholdemåder. Et eksempel på sidstnævnte 
er den nye ’deling af det sanselige’ (Rancière), som DS i sin billedkunstworkshop 
tager tilløb til ved at prøve at nedtone børnenes elevrolle. Derudover nærmer vi 
os nye delinger i kraft af fællescirklens (utopiske?) intention om fuldstændig 
jævnbyrdighed mellem børn, lærere og kunstnere, og via FA’s insisteren på 
muligheden for og styrken ved fuldstændig inklusion i den skabende proces af 
også børn med udfordringer (the corridor walkers).

Som beskrevet kan vi identificere en trafik af forstyrrelse og overskridelse 
mellem kunst og pædagogik i begge retninger, hvor de brudflader, der opstår, 
kan skabe dissensus, men dermed også medvirke til at skabe dynamik, udvikling 
og forandring. Undersøgelsen bidrager herved til en forståelse, hvor kunst 
kan anvendes eller anvende sig selv som redskab for demokratisk dannelse, 
og hvor idealet om frihed, lighed og broderskab realiseres via eksperimenter, 
medbestemmelse og samarbejde. 

Samlet set kan vi på basis af Reach Out-projektets forskningsdata konkludere, 
at kunst anvendt af kompetente kunstnere rummer et stort potentiale for 
realisering af målet om at udvikle demokratisk dannelse i skolen, både i kraft 
af kunstnernes uformelle, engagerede og deltagelsesbaserede arbejdsmetoder og 
kunstens fascinationskraft og særlige kvalitet af anderledeshed i skoleregi.

Bennyé D. Austring er forsker og projektleder, og Mikkel Snorre 
Wilms Boysen er Ph.d. og docent, begge v. UC Absalon
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Her fortsætter serien Pædagogikkens glemmebog – Reaktualisering af 
pædagogisk tankegods, hvor vi bringer tekster, som har sat spor i pædagogikkens 
landskab, men siden er gået – eller er på vej til at gå – i glemmebogen. Det kan 
være tekster, der fremstår som korrektiver til aktuelt dominerende pædagogiske 
praksisformers dominans, eller tekster, som på mere stilfærdige måder minder 
om forgangne tiders tiltro til “det pædagogiske” i arbejdet med at forandre og 
forbedre samfundet. Disse tekster får vi så pædagogik-folk til at kommentere. 
Kommentarerne vil være i den form, de hver især måtte ønske; men med fokus 
på, hvad en aktuel læsning af den ‘glemte’ tekst fremkalder af eftertanke i relation 
til et nutidigt pædagogisk og samfundsmæssigt landskab. Serien rummer således 
grundlæggende et ønske om at fastholde en historisk bevidsthed i relation til 
pædagogikken; ikke af nostalgiske grunde, men for at give fornyet kraft til 
analyser af pædagogiske forhold i nutid via tilbageblik på pædagogik i datid. 
Serien indledtes i nummer 3/17 med Theodor W. Adorno: Opdragelse efter 
Auschwitz, som blev kommenteret af Kim Rasmussen. Den fortsattes i nr. 
1/18 med Karl Marx: Teser om Feuerbach, som blev kommenteret af Birger 
Steen Nielsen. I nr. 2/18 var det Basil Bernstein: Pædagogiske koder og deres 
praksismodaliteter, som blev kommenteret af Martin Bayer. I nr. 3/18 indleder 
Søren Langager med en kommentar til Nils Christies ‘Bortenfor anstalt og 
ensomhet – om landsbyer for usedvanlige mennesker. I nr. 3/19 indleder Stig 
Brostrøm med en kommentar til den sovjetiske pædagog Anton Semjonowitsch 
Makarenkos bog Vejen til livet – en fortælling om opdragelse. I dette nummer 
reflekterer Simon Nørgaard Iversen over Adornos æstetiske teoris nutidige 
relevans og kritiske perspektiv – ikke mindst i relation til pædagogikkens 
nyttiggørelse af kunsten og æstetikken.

PÆDAGOGIKKENS GLEMMEBOG

- REAKTUALISERING AF PÆDAGOGISK TANKEGODS 
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Simon Nørgaard Iversen

Kunst som negation:  
om Adornos Æstetisk teori

Æstetisk teori fra 1970 er kulminationen på Adornos dedikerede interesse i 
kunsten og dennes væsen og betingelser.1 Som kulmination forblev den dog 
ufærdig og uforløst, da Adorno døde i 1969. Blot få dage før sin død skrev Adorno 
i et brev, at værket stadig krævede et gennemgribende arbejde, om ikke i indhold 
så i form. Dette arbejde måtte efter Adornos død derfor varetages af hans hustru 
og Adornos tidligere assistent Rolf Tiedemann, der sammen redigerede værket, 
så det kunne udgives posthumt. Værket må alligevel betragtes som ufærdigt, 
og det er derfor passende, at det posthume værk står tilbage som et (ufærdigt) 
monument over Adornos opgør med videnskabens lukkede systematik og som 
et eksempel på den negative dialektiks åbenhed, der ikke fastlåser bevidstheden 
i statiske modeller og skemaer. Dette bør naturligvis tvinge enhver læser til at 
gøre sig overvejelser over relationen mellem forfatter(skab), værk og læser: Hvor 
afsluttet skal værket betragtes, hvor meget af Adornos øvrige forfatterskab skal 
læses ind i Æstetisk teori, og hvordan bør værket læses her et halvt århundrede 
efter dets udgivelse?2 I forskningen er sammenhæng mellem forfatterskab og 
værk uafklaret; men værket kredser om velkendte temaer i Adornos forfatterskab 
og udtrykker samtidig et interessant perspektivskifte. 

To af Adornos store inspirationskilder, Hegel og Marx, fylder meget lidt i 
dette posthume værk, selvom værkets overordnede ærinde stadig formuleres 
med afsæt i et ”hegeliansk-marxistisk” projekt: Kan kunsten overleve i 
den moderne kapitalisme, og kan kunsten bidrage til emancipation og 
samfundstransformation? 

1  For at understøtte en ensartethed mellem tekstuddrag og kommentar, tages der i dette 
essay afsæt i den norske oversættelse af værket: Adorno, Theodor W.: Estetisk teori, oversat af Arild 
Linneberg, Gyldendal Norsk Forlag, (1999). 
2  For en oversigt over værkets status i forskningen, se Hohendahl, Peter Uwe: The Fleeting 
Promise of Art – Adorno’s Aesthetic Theory Revisited, Cornell University Press, (2013, 57ff). 
For spørgsmålet om sammenhæng mellem værk og forfatterskab, se Ferland, Poul: Skiftespor: 
Essays om Adornos tænkning og tidens kultur, Bindslev, (2005, 40). 

Frankfurterskolens Theodor W. Adorno gjorde kunsten og dennes relation 
til menneskets emancipation til sin livslange beskæftigelse. Det er nu 50 år 
siden Adornos hovedværk om æstetikken udkom, og dermed er det meget 
passende at gøre en lille status over værkets nutidige relevans.
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Det er dog i besvarelsen af disse spørgsmål, at perspektivskiftet sker, idet 
Adorno orienterer sig mod Kant og dennes begreb om kunstens autonomi for 
at finde et muligt svar. Det centrale omdrejningspunkt for meget af Adornos 
værk bliver derfor også kunstens autonomi, hvilket tydeligt ses i det valgte 
tekstuddrag. Uddraget, der er bragt her, er en del af bogens afsluttende kapitel, 
hvor konturerne af værkets formål træder frem, samtidig med at de tanker, 
Adorno har bevæget sig gennem på sin vej, fortoner sig. For at få et greb om dette 
uddrag og i sidste ende kunne gøre sig nogle tanker om relevansen af Adornos 
posthume værk, skal nogle af de pointer, der er gået forud for dette tekstuddrag, 
inddrages i dette kommenterende essay.

Kunstens autonomi

Dialektikeren Adorno havde et anstrengt forhold til Hegels dialektiske filosofi, 
der i Adornos øjne var lukket og positiv, hvorfor han fandt det nødvendigt 
at reformulere dialektikken som åben, uafsluttet og negativ.3 Denne negative 
dialektik ses også i Adornos tilgang til æstetikken, hvor appropriationen af 
Kants begreb om kunstens autonomi finder sit udtryk gennem en dialektisk 
prisme. I Kants transcendentalfilosofi spiller tingen-for-os en central rolle, 
hvilket resulterer i en æstetik, hvor det er beskueren, som står i centrum, 
hvorimod det hos Adorno – og i forlængelse af Hegel – er kunstværket, der 
udgør udgangspunktet for den æstetiske teori. Dette ses også i Adornos opgør 
med Kants fokus på det abstrakt-universelle, idet han insisterer på kunstens og 
æstetikkens partikulære karakter og historiske forankring, hvorfor filosofisk-
æstetiske kategorier afvises, for så vidt de tænkes som a priori. Adornos æstetiske 
vurdering tager derfor ikke udgangspunkt i værkets eksternalitet, det vil sige den 
subjektive beskuen eller værkets samfundsmæssige betydning; Adornos æstetik 
indledes ikke med ”det skønne”, men med værket som begreb, hvor værkets 
gehalt – der består i en enhed af form og indhold – det vil sige kunstværkets 
intellektuelle og formmæssige aspekter, prioriteres over dets sociale funktion og 
de dele af beskuerens følelsesregister, der aktiveres eller ikke aktiveres.4 Enhver 
læser af Adorno må dog undslå sig trangen til at tænke i dikotomier, da et værks 
sociale funktion kun kan forstås gennem værkets gehalt, samtidig med at dette 
kropsliggør den sociale funktion. Dette til trods vidner Adornos forfatterskab i 
sin helhed om en tydelig interesse for kunstens relation til det sociale. 

3  Forsøget på at formulere en negativ dialektik udgjorde en stor del af Adornos karrieres 
intellektuelle arbejde og resulterede i et værk af samme navn, Adorno, Theodor W.: Negativ 
dialektik, oversat af Henning Goldbæk, Klim (2017).
4  Adorno skelner mellem et kunstværks tematiske indhold og værkets gehalt. Dette dobbelte 
aspekt ved kunstværket markeres ofte med de tyske termer Inhalt (indhold) og Gehalt (indhold, 
karakter, substans), om end Adorno langt fra er konsekvent i brugen af denne terminologi; se 
f.eks. oversætterens note i den engelske udgave: Adorno, Theodor W., Aesthetic Theory, oversat af 
Robert Hullot-Kentor, Bloomsbury Academic, (2013, 20n7). 
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Historisk set, noterer Adorno i dette uddrag, har kunsten været mere umiddelbar 
social, end den er i hans samtid. Hos Platon findes de første overvejelser over 
kunstens sociale status, og her bliver kunsten som bekendt mistænkeliggjort 
for dets potentiale for emotionelle forstyrrelser og illusoriske forvrængninger af 
sandheden. Dermed ses det allerede, at kunsten er potentielt subversiv, hvorfor 
den historisk finder en form, hvor den kan tjene samfundet. Som tjenestepige 
for det sociale opererer kunsten dernæst i to momenter: først tjener kunsten 
religionen og stiller sig til rådighed for kirkens helleniserede judeo-kristne 
symbolunivers, hvorefter den stiller sig til rådighed for den sekulære hersker – 
først den guddommelige lov og dernæst suverænens. Som Adorno understreger, 
er det først i kraft af borgerskabets fokus på frihed, at kunsten indtager en 
selvstændig sfære, hvormed potentialet for autonomi bliver en mulighed. 

Borgerskabets kunst forholder sig til den sociale verden på flere måder: Den 
produceres på sin vis under de samme kapitalistiske præmisser som en knappenål, 
ligesom samfundet udgør kunstens tematiske materiale. Som noget ganske 
særligt, så ligger det til den sande kunst at være i opposition til samfundet, og 
det er heri kunstens reelle samfundsmæssighed ligger, pointerer Adorno: 
Det samfunnsmessige i kunsten er den immanente motbevegelsen mot 
samfunnet, ikke den manifeste stillingtagen. Kunstens historiske gestus støter 
den empiriske realiteten fra seg, som kunstverkene som ting likevel er en del av. 
Så lang det er mulig å betegne kunstverkenes samfunnsmessige funksjon, er det 
at de er funksjonsløse (Adorno 1999, 391).
I det moderne kapitalistiske samfund tilhører kunsten ikke kun ideologiens 
blændende domæne, men er selv et resultat af socialt arbejde; ethvert kunstværk 
er altid spundet ind i varefetichismen, samtidig med at dets mulighed for virkelig 
at være social finder sted der, hvor kunstværket undsiger sig enhver brugsværdi 
og underminerer kapitalismens totalitære princip om bytteværdi og dermed 
de samfundsmæssige institutioner hvorigennem kunstværket produceres, 
udbredes og reproduceres.5 

Kunsten står nu mellem at lade sig kommercialisere eller opponere: ved 
førstnævnte tilfælde underlægges den noget ydre, kulturindustriens logik, 
og kunstværket ophører som kunstværk og bliver et kommercielt produkt. 
Sidstnævnte sker reelt kun for så vidt, at kunsten skabes uden sigte på dens 
nytteværdi. Kunsten, for at være kunst, må således være funktionsløs. Derfor 
stillede Adorno sig også kritisk over for kunstnere som Bertolt Brecht, der 
politiserede deres kunst. At spænde kunsten for nyttetænkningens vogn – hvad 
enten den tjener den guddommelige lov, suverænens lov eller proletariatets 
lov – er udtryk for en instrumentalisering og dermed en del af den bevægelse, 

5  Adorno var i denne henseende inspireret af den ungarske litteraturkritiker György 
Lukács’ teori om tingsliggørelse. Se Lukács, György: History and Class Consciousness: Studies in 
Marxist Dialectics, oversat af Rodney Livingstone, The Merlin Press (1971).



104 Kunst som negation:  om Adornos Æstetisk teori

TE
M

A
#2

 - 
AU

G
U

ST
 - 

20
20

 S
. 1

00

hvor fornuftens frigørelsesprojekt slår over i ufrihed og tvang.6 Kunstens 
sociale karakter er ikke en konsekvens af eksplicit politisering, idet socialiteten 
i kunstudfoldelsen bliver mest prægnant, netop når puritaneren, for hvem 
nyttekalkulen udgør handlingens imperativ, stiller sig undrende og spørger: 
”men hvad skal det til for?”

Netop oplysningstraditionens nyttekalkulerende fornuft udfordres i kunsten. 
Som et system af symboler er kunst naturligvis et slags sprog, men det er et 
sprog, der forbliver åben og polysemisk, fordi det ikke formuleres via fornuftens 
sprog. Som sprog opererer kunsten dog med et sandhedsindhold, men der må 
her sættes parentes om vores normale forståelse af begrebet (sandhed), for der 
sigtes hverken til en religiøs sandhed eller til sandhed i propositionel forstand. 
Kunstværkets sandhedsindhold bliver hverken mere eller mindre sand, hvad 
enten Jesus afbildes som den lidende Kristus eller den sejrende konge, og dets 
sandhedsindhold forbliver uændret, uanset om der reelt står en hjort ved skovsøen. 
Kunstens sandhed kan hverken artikuleres eller reduceres til propositioner, som 
udtaler sig om noget objektivt foreliggende. Sandhedsbegrebet er og bliver et 
spørgsmål om kunstværkets immanente æstetiske bevægelse, dets gehalt, der 
etableres i en dialektik mellem værkets tematiske indhold og form. Ethvert 
moderne kunstværk står derfor ifølge Adorno i et dobbelt spændingsforhold: 
på den ene side er der interne modsætninger mellem indhold og form, som 
skal opløses til en enhed, og på den anden side er der modsætninger mellem 
kunstværkets gehalt og dets sociale funktion. 

Når det kommer til kunstens sandhedsbegreb, er det centrale spørgsmål værkets 
indre forhold, og mindre relevant er dets relation til eksternaliteterne. Dette 
understreger igen kunstens autonomi, hvormed værket indtræder i en negativ 
samfundsmæssighed:  
Langt mer blir den samfunnsmessig ved å ha en posisjon i motsetning til 
samfunnet, og denne posisjonen inntar den først som autonom (Adorno 1999, 
389).
Denne autonomi vedrører ikke kun en opposition til samfundet i bred forstand, 
men har også æstetiske implikationer: idet kunstens sandhedsindhold ikke 
afgøres af værkets relation til noget ydre, er den autentiske kunst i Adornos 
æstetiske teori grænsesøgende og kreativ og prøver ikke at gøre sig identisk 
med en tradition. Æstetisk sandhed opnås, når kunstværket stiller sig uden for 
genrens konventioner og negerer disse, for så vidt værkets immanente dialektik 
kræver det. 

Derfor formulerer Adorno også en kritik, der ofte tager sigte mod klassicismens 
forsøg på at genoplive antikkens skønhedsidealer. Den harmoni som den 
europæiske kunst har søgt siden renæssancen finder sin negation i dissonansen, 

6  Denne samfundsmæssige bevægelse behandles i øvrigt i Horkheimer, Max & Adorno, 
Theodor W.: Oplysningens dialektik, oversat af Per Øhrgaard, Gyldendal (1993).
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hvad der dog for traditionen forekommer hæsligt og degenereret. Adornos 
særlige interesse for musikken ansporede ham i sit forfatterskab ofte til at 
eksemplificere dette med Schönbergs atonale musik, der udfordrede traditionen 
og blev betragtet som en trussel mod den harmoni og orden som nazisterne 
søgte. Dissonansen kan være en politisk kommentar, og den har, pointerer 
Adorno andetsteds i Æstetisk teori, en historisk oprindelse som sådan: ”Motivet 
for å tillate det heslige var antiføydalt: bøndene ble stuerene i kunsten” (Adorno 
1999, 92). For Adorno er dissonansen noget der vedrører både form og indhold, 
og et eksempel til at illustrere dette kunne være Puvis de Chavannes’ maleri 
Le pauvre pêcheur (1881). I dette maleri fremstillede Puvis en fattig fisker og 
enkemand, men han lod dette gøre ved brug af freskomaleriets teknikker, 
hvormed fiskeren ophøjes til mytens univers. Formtraditionen overtages dog 
ikke umiddelbart, og maleriet mødte derfor indledningsvist modstand for sin 
melankoli, aparte farvevalg og primitive simpelhed. Hæsligheden kan dermed 
ikke afvises; den har en vigtig rolle at spille i kunstens oppositionelle autonomi, 
idet dissonansen udstiller det, der fejlagtigt opfattes som fast og naturligt, således 
dets reelle karakter som foranderligt og forgængeligt bliver tydelig.

Skønheden og det sublime må balanceres med det hæslige og primitive, 
og derfor handler det ifølge Adorno ikke om at æstetisere det hæslige. Det 
hæslige ved menneskelivet skal ikke fejres eller glattes ud med skønheden, og 
kunstværket skal ikke søge forsoningen i skønheden. Den slags forsoning hører 
til kulturindustriens underholdning, for forsoningen dræner kunsten for 
transformativt potentiale: ”Borgeren ønsker seg en yppig kunst og et asketisk 
liv; det motsatte ville være bedre”, skriver Adorno i starten af Æstetisk teori 
(Adorno 1999, 32). Det hæslige er den malurt i bægeret, der umuliggør en 
dekadent nydelse af kunsten, alt mens livet selv forbliver hæsligt for alle andre 
end den udbyttende klasse. 

Det er blandt andet gennem det hæslige, gennem dissonansen, at kunstværkets 
sociale funktion finder sit indhold, idet samfundets selvfølgeligheder negeres og 
der peges på lidelsen som immanent i den givne sociale orden. På dette punkt 
bliver kunstens autonomi igen vigtig for Adorno, og for at forstå dette nærmere 
søger Adorno til Leibniz’ metafysik og formulerer et begreb om sociale monader, 
hvor kunstværket forstås som sin egen udelelige helhed, som er uafhængig af 
den omkringliggende verden, samtidig med at værket ikke desto mindre er 
forbundet med den sociale kontekst, hvilket viser sig i den immanente dialektik 
mellem indhold og form. Dermed viser samfundsmæssige antagonismer sig 
som æstetiske antagonismer i selve kunstværket, og når kunstværkets æstetiske 
antagonismer succesfuldt er opløst, træder samfundets skjulte modsætninger 
tydeligt frem og kalder på handling.
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For Adorno udgør kunsten et mulighedsrum, hvor verden kan tænkes radikalt 
anderledes; men dette kræver, at det Adorno kalder identitetstænkningen 
ikke bliver den styrende logik. Det hører til kulturindustriens modus vivendi 
at tilbyde lukkede fortolkningsskemaer, hvor ingen skal anstrenge sig, og alle 
kan være med; dette bør ikke gøre sig gældende for kunsten, hvor der gerne 
må stilles krav til beskueren. Af samme grund var Adorno kritisk over for 
kulturindustrien, der – bør det nævnes – dog ikke nødvendigvis skal forveksles 
med populærkulturen. Kulturindustrien udfordrer aldrig egentlig den 
dominerede samfundsorden, men i kunsten eksisterer denne mulighed gennem 
det mimetiske greb, som udstiller samfundets falskhed og blændende ideologi 
og deri bidrager til etableringen af en kritisk bevidsthed: 
Kunstverkenes virkelige samfunnsmessige virkning er høyst indirekte delaktighet 
i den ånden som i underjordiske prosesser bidrar til å forandre samfunnet (...) 
den prosessen som ethvert kunstverk gjennomfører, har tilbakevirkende kraft på 
samfunnet som modell for en mulig praksis, der et slags totalsubjekt konstituerer 
seg (Adorno 1999, 416). 
Kunsten imiterer en virkelighed, der immervæk ikke overtages og reproduceres 
identisk med sig selv (imitationen finder ikke sted uden forskydninger og 
frakturer), og i denne imitation bliver det imiterede genstand for bevidsthedens 
kritiske blik. For det moderne gennemrationaliserede samfund betyder dette, 
at kunsten imiterer rationaliteten og udstiller irrationaliteten i denne. Således 
bidrager kunsten til at demaskere de løgne, samfundet fortæller sig selv, og 
dermed muliggøres konstitueringen af et kritisk kollektivt subjekt. 

Det vil også sige, at kunsten i Adornos forståelse ikke intervenerer direkte 
i politik, men tilsyneladende lader samfundet være på afstand, da dette ellers 
ville bryde med autonomien. I stedet arbejder den i det skjulte og skubber til en 
kollektiv bevidsthed; en bevidsthed som Adorno udmærket var klar over ikke på 
egen hånd kan transformere samfundet.

Aktualiteten af Adornos Æstetisk teori

Receptionen af Æstetisk teori har ikke været uproblematisk, og Adorno er 
blandt andet blevet kritiseret for sin tilsyneladende mistro til populærkulturen, 
sit sandhedsbegreb og autonomibegreb.7 Og selvom det kan synes paradoksalt at 
spørge til relevansen af en teori, hvor begreber som autonomi og funktionsløshed 
står centralt, så opridser Adornos Æstetisk teori ikke desto mindre problemfelter, 
der fortsat synes at være relevante. 

Den protest som dissonansen retter mod de æstetiske traditioner og normer er 

7  Se for eksempel Hegnsvad, Kristoffer: ”Et forsvar for populærkulturen”, Slagmark 
58 (2010, 113-125); Wellmer, Albrecht: The Persistence of Modernity: Essays on Aesthetics, 
Ethics, and Postmodernism, Polity Press (1991); Zuidervaart, Lambert, ”The Social Significance 
of Autonomous Art: Adorno and Bürger”, The Journal of Aesthetic and Art Criticism 48:1, 
(1990, 61-77).
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interessant, da dissonansen, eller hæsligheden, i Adornos æstetik kan pege på 
en anden vigtig pointe: Kunsten er ikke kun til for at æstetisere lidelsen og gøre 
tilværelsen tålelig. Oprindeligt stod der til indgangen af Det Kongelige Teaters 
komediehus følgende opbyggelige hensigtserklæring: ”Ei komme inden disse 
Døre, Hvad hæsligt er at skue eller høre”. 

Med Adorno kan betydningen af en alternativ opbyggelighed betones. 
Skønheden bør suppleres med det hæslige; ikke for at give forløsning for 
dissonansen ved at pege på menneskelivets hæslighed som noget naturligt og 
universelt, men fordi kunsten har mulighed for at pege på de steder, hvor lidelsen 
er samfundsmæssig. Dette gælder eksempelvis der, hvor den samfundsmæssige 
lidelse skyldes trangen til at ”sublimere” alt – mennesker, institutioner, normer 
osv. – under de samme principper. Ved ikke at betvinge og ensarte, ved ikke at 
glatte ud og ved ikke at idealisere, muligvis der kan askesen ad denne vej få lov at 
udfolde sig i kunsten, mens livet modsat kan blive yppigt, således som Adorno 
efterspurgte. Kunstens pædagogiske opbyggelighed bliver i denne optik først 
reel, når den afklæder sig det forlorne og bliver negativ.

Adornos kritik af den instrumentelle tankegang, og hans tematisering af kunsten 
for kunstens egen skyld, fortsætter en gammel kritik af nyttetænkningen, 
som andre før ham også har formuleret. Men at kritikken af fornuftens 
instrumentalisering af verden ikke er ny, gør den ikke irrelevant. Tværtimod 
synes den historiske udvikling at understrege, at fornuftens instrumentalisering 
er fortsat ufortrødent og har koloniseret flere og flere dimensioner af 
menneskelivet. I pædagogikken ses således forsøg på at gøre den uhåndgribelige 
dannelse håndgribelig gennem empirien, hvormed tanken må være, at dannelsen 
kan evalueres, vurderes og operationaliseres – og altså rationaliseres – eller i det 
mindste retfærdiggøres over for nyttekalkulerende puritanere. Men hvis dette 
bliver dannelsestænkernes nye bekendelsesgrundlag, hvor stiller det den del 
af dannelsen, som ikke lader sig rationalisere efter dette skema? De såkaldte 
funktionsløse handlinger og domæner af menneskelivet – altså dem, der ikke 
tjener noget formål ud over den konkrete handling eller det konkrete domæne 
– er gradvist blevet indoptaget i den dominerende nyttelogik og værdsættes og 
begrundes gerne ud fra deres rekreative brugsværdi qua funktionsløsheden. En 
pointe i Adornos forfatterskab er, at en identitetstænkning gradvist har vundet 
indpas i det moderne samfund. Denne tænkning udtrykker en beherskelsestrang i 
forhold til verden, hvor det partikulære kategoriseres, klassificeres og abstraheres, 
til hvad det ikke er. 

I det moderne kapitalistiske samfund sker dette ofte med udgangspunkt 
i bytteværdiens ækvivalenslogik – altså den logik hvor penge som abstrakt 
medium muliggør, at fem senge kan ækvivalere et hus – hvormed det bestemmes 
hvorfor, hvordan, hvornår og hvor meget funktionsløsheden får lov at komme 
til stede – at stå alene får den naturligvis ikke lov til. Det funktionsløse er 
en økonomisk udgift ifølge den herskende nyttelogik, og samtidig kan det 
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funktionsløse tænkes funktionalistisk som investering i fremtidig produktivitet. 
Kunstudøvelsen kan hermed retfærdiggøres idet man tilsyneladende tilegner sig 
almene kreative kompetencer, der i denne logik bør gøres empirisk og målbart, 
og som i fremtiden måske kan overføres til en mere profitabel kreativitet i den 
internationale konkurrences tjeneste: En ny app, en ny forretningsmodel? 
Således instrumentaliseres funktionsløsheden, men i funktionsløshedens 
negative samfundsmæssighed ligger også ansatsen til en praksis, der måske 
kan bryde den økonomiske rationalitets jernbur, i hvis navn flere og flere af 
menneskelivets dimensioner og samfundslivets domæner bestemmes.

Sammenlignet med andre af Frankfurterskolens teoretikere havde Adorno 
mindre tiltro til kunstens kritisk-transformative potentiale, og det kan være værd 
at stille spørgsmålet, om Adorno fratager kunsten sin politiske potens, når dens 
samfundsmæssighed reduceres til ”høyst indirekte delaktighet i den ånden”, 
som virker i det skjulte. Dog synes begrebet om kunstens autonomi alligevel 
at bidrage med en sympatisk indvending mod den politiske kunst. Adornos 
insisteren på denne autonomi skal forstås i lyset af den politiske sfæres misbrug 
af kunsten gennem store dele af det tyvende århundrede, og Adornos argument 
for autonomien var derfor antageligvis en kærlighedserklæring til kunsten. 
Såfremt denne kærlighed til kunsten deles, bør pointen om den funktionsløse 
kunst, der bliver autonom i kraft af sit fokus på egen immanente bevægelse, give 
stof til eftertanke til alle, der ønsker at spænde kunsten for en vogn.
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8  Adorno, Theodor W. 1999. Estetisk teori. 2. opl. Oslo: Gyldendal, s. 388-391, 416. 
Uddraget bringes med tilladelse fra udgiver.

[Side 388-391]

Før subjektet ble emansipert, var kunsten i en viss forstand 
utvilsomt mer umiddelbart sosial enn senere. Kunstens autonomi, 
selvstendiggjøringen overfor samfunnet, var en funk sjon av den 
borgerlige bevisstheten om frihet som på sin side var sammenvokst 
med samfunnsstrukturen. Før den ble dannet, sto kunsten riktignok an 
sich, men ikke for seg, i motsetning til samfunnsmessig herredømme 
og forlengelsen av dette i mores. Konflikter hadde det, desultorisk, 
eksistert siden fordømmelsen fra den platonske stat, men ideen om en 
grunnleggende opposisjonell kunst var det likevel ingen som hadde 
konsipert, og den sosiale kontroll virket langt mer direkte enn i den 
borgelige æra fram til terskelen  for totale stater. På den andre side 
ble kunsten langt mer fullstendig integrert av det borgerlige enn i noe 
tidligere samfunn. Trykket fra den tiltagende nominalismen tvang 
kunstens samfunnsmessie karakter, som alltid er latent til stede, i 
stadig større grad fram i dagen; i romanen er den uten sammenligning 
langt mere evident enn for eksempel i det høystiliserte og distanserte 
riddereposet. Strømmen inn av erfaringer som ikke lenger blir 
tilrettelagt av aprioriske genrer; trangen til å konstituere former av 
disse erfaringene fra grunnen av, er allerede "realistisk" ut fra den 
rent estetiske situasjonen, før ethvert innhold. Når det ikke lenger blir 
sublimert på forhånd gjennom stiliseringsprinsippet, blir innholdets 
forhold til det samfunnet det stammer fra, først langt mer ubrutt, og 
på ingen måte bare i litteraturen. Selv de såkalt lavere genrer hadde 
holdt avstand fra samfunnet, også der de, som i den attiske komedien, 
tematiserte borgerlige forhold og tildragelser fra hverdagen; flukten 
ut i ingenmannsland er ikke noe bukkesprang av Aristofanes, men 
et vesentlig moment ved hans form. (s. 335) Er kunsten på den ene 
side som et pro dukt av samfunnsmessig arbeid av ånden, alltid fait 
social, så blir den det uttrykkelig når deri blir borgerlig. Den trakterer 
artefaktens forhold til det empiriske samfunnet som gjenstand; ved 
begynnelsen av denne utviklingen  står Don Quijote. Men kunsten 
er ikke bare samfunnsmessig gjennom den modus den bliver 
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frambragt gjennom, der dialektikken mellom produktivkrefter og 
produksjonsforhold til enhver tid er konsentrert, og den er det heller 
ikke bare ved at stoffgehalten har en samfunnsmessig opprinnelse. 
Langt mer blir den samfunnsmessig ved å ha en posisjon i motsetning 
til samfunnet, og denne posisjonen inntar den først som autonom. I 
det den krystalliserer seg som noe eget i seg selv, istedenfor å føye seg 
etter bestående sosiale normer og kvalifisere seg som "samfunnsmessig 
nyttig", kritiserer den samfunnet rett og slett ved å finnes, noe som 
blir misbilliget av puritanere av alle slag. Det finnes ikke noe rent, 
noe som er gjennomført etter sin egen immanente lov, som ikke øver 
ordløs kritikk, som avviser fornedrelsen ved den tilstanden som 
beveger seg i retning av det totale byttesamfunnet: i dette samfunnet 
er alt bare for noe annet. Det asociale ved kunsten er den bestemte 
negasjonen av et bestemt samfunn. Autonom kunst byr seg rigtignok 
fram som vehikkel for ideologien ved å gi avkall på samfunnet, noe 
som går ut på ett med formlovens sublimering: ved sin distanse til 
det samfunnet den frykter, lar den også det samme samfunnet ligge 
ubelyst. Også dét er mer enn bare ideologi: samfunnet er ikke bare 
den negativiteten som den estetiske formloven fordømmer, men også 
i sin mest tvilsomme skikkelse innbegrepet av det menneskelivet 
som produserer og reproduserer seg. Det er et moment som kunsten 
like lite kan dispensere seg fra som fra kritikk, så lenge ikke den 
samfunnsmessige prosessen åpenbarte seg som selvødeleggende; og 
ettersom kunsten ikke dømmer, står det ikke i dens makt å skille 
mellom dem ut fra intensjoner. Når ren produktivkraft, som den 
estetiske, blir befridd fra det heteronome diktatet, er den objektivt 
motbildet til den lenkede, men også paradigma for den skjebnetunge 
virksomheten som drives for sin egen skyld. Det er  utelukkende 
gjennom sin samfunnsmessige motstandskraft at kunsten holder 
seg i live; tingliggjør den seg ikke, så blir den vare. Dens bidrag til 
samfunnet er ikke å kommunisere med det, men, svært indirekte, yte 
en motstand, der den samfunnsmessige utviklingen blir reprodusert i 
det indre-estetiske uten å bli etterlignet. (s. 336) Det radikalt moderne 
bevarer kunstens immanens, og straffer dens selvopphevelse, på den 
måten at samfunnet utelukkende blir sluppet fordunklet inn, som i 
de drømmene kunstverkene en gang i tiden ble sammenlignet med. 
Ingenting er direkte samfunnsmessig i kunsten, heller ikke der den 
har ambisjoner om det. Senest måtte den samfunnsengasjerte Brecht 
fjerne sig fra nettopp den samfunnsmessige realiteten som stykkende 
hans siktet mot, og dét for å kunne gi sin holdning et kunstnerisk 
uttrykk. Han fikk behov for jesuittiske foranstaltninger for å gi det 
han skrev så mye kamuflasje som sosialistisk realisme at han unnslapp 
inkvisisjonen. I skolen for all kunst er det musikk som pludrer. Slik 
samfunnet, dets bevegelser og dets motsigelser bare forekommer som 
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skygger i musikken, men likevel taler ut av den - selv om det riktignok 
er nødvendig å identifisere det, slik er det stilt med all kunst. Der 
hvor den ser ut til å avbilde samfunnet, er det den først for alvor 
blir til et som om. Det brechtske Kina er, av kontrære motiver, ikke 
mindre stilisert enn det schillerske Messina. Alle moralske dommer 
over roman- eller dramafigurer er meningsløse; selv der de med rette 
skulle gjelde urbildene; å diskutere eventuelle negative trekk ved den 
positive helten er like åndssvakt som det virker for en utenforstående, 
som ikke befinner seg i tryllekretsen. Form virket som en magnet som 
ordner elementene fra empirien på en måte som gjør dem fremmede 
for den sammenhengen de står i utenfor sin estetiske eksistens, og det 
er bare gjennom det at de blir herre over sin utenom-estetiske essens. 
Det motsatte er tilfellet i kulturindustriens praksis, der slavisk respekt 
for empiriske detaljer, det tette skinnet av fotografisk troskap bare 
inngår en desto mer suksessrik forening med ideologisk manipulasjon 
ved å utnytte de samme elementene. Det samfunnsmessige i kunsten 
er den immanente motbevegelsen mot samfunnet, ikke den manifeste 
stillingtagen. Kunstens historiske gestus støter den empiriske realiteten 
fra seg, som kunstverkene som ting likevel er en del av. Så langt det er 
mulig å betegne kunstverkenes samfunnsmessige funsjon, er det at de 
er funksjonsløse. 

[Side 416]

Kunstens dialektiske forhold til praksis ligger i dens samfunnsmessige 
virkning. At kunstverk kan gripe inn politisk, må betviles; når det 
skjer, er det oftest perifert for dem; streber de etter det, så pleier de å gå 
under sitt begrep. Kunstverkenes virkelige samfunnsmessige virkning 
er høyst indirekte delaktighet i den ånden som i underjordiske pro 
sesser bidrar til å forandre samfunnet og som konsentrerer seg i 
kunstverket; denne delaktigheten vinner kunstverkene bare gjennom 
sin objektivasjon. Kunstverkenes virkning er erindringens, den de 
påkaller gjennom sin eksistens, neppe den at en manifest praksis 
virker på en latent; med sin autonomi har de beveget seg altfor 1angt 
vekk fra en slik umiddelbarhet. Om kunstverkenes historiske genese 
viser tilbake til virkningssammenhenger; så forsvinner ikke disse 
sporløst i dem; den prosessen som ethvert kunstverk gjennomfører, 
har tilbakevirkende kraft på samfunnet som modell for en mulig 
praksis, der et slags totalsubjekt konstituerer seg.
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Galebevægelser

Efter en masketeaterforestilling udført af sindslidende tilknyttet daghøjsko-
len på Limfjordsskolen var der en snak om betydningen af at være med i en 
teatergruppe, som tager rundt og giver offentlige forestillinger. En af de med-
virkende tegnede et meget præcist billede: På grund af sin sindslidelse havde 
hun meget svært ved at ”træde ud over hjemmets dørtærskel”. Angsten for at 
være blandt andre mennesker var for stor. Men efter hun var kommet med i 
teatergruppen, havde hun ændret sig meget. Det nære samarbejde i gruppen 
havde givet hende et bagland, og at prøve ”at være på” som skuespiller havde 
givet hende rygstødet til at turde træde frem; også i andre sammenhænge end 
scenens. En erfaring, hun var sikker på ville bære, også når hun tog masken af 
og ikke længere var med i teaterprojektet.

Denne og mange andres beretninger om de personlige åbninger, som arbej-
det med teater og lignende performative aktiviteter bærer med sig, peger på et 
aspekt af arbejdet med musisk-æstetiske aktiviteter. Det virker som katalysator 
for personlige udviklingsmuligheder på andre måder end mere traditionelle 
socialpædagogiske initiativer. 

Hvorfor ’det virker’ kan ikke alene forklares ved samvær og samspil i gruppen, 
for det er der så mange andre aktiviteter, som vægter højt. Ej heller at indsatsen 
fører frem til et resultat, for det er der så mange arbejdsprocesser, der gør. I 
stedet må opmærksomheden rettes mod et centralt aspekt ved de kunstneri-
ske processer; nemlig forholdet mellem værk og publikum. Det er først i det 
øjeblik, at resultatet - værket - kan stå for det anonyme publikums smagsdom, 
at det kunstneriske område for alvor åbner sine potentialer. I udviklingen af 

Søren Langager

Dobbelte spor. Socialpædagogik,  
kunst og æstetik - et essay

Essayet kredser omkring to æstetiske refleksioner: Hvad er forholdet 
mellem kunstnerens interesser og aktørernes - mellem sagen og forholdet, 
og hvad er potentialet i forskellige kunstneriske udtryksformer - teater, 
billedkunst, musik, med videre? Det er oprindeligt udgivet i DpT nr. 
4/1999 under temaet ”Æstetik, kunst og pædagogik” med titlen ’Dobbelte 
spor – refleksioner over socialpædagogik og æstetik’. Versionen her er 
lettere revideret. Læs evt. lidt mere om anledningen til, at artiklen genud-
gives, i temaindledningen.

Emneord: Socialpædagogik, handicap, kunst, æstetik, sanser



113Dobbelte spor. Socialpædagogik,  kunst og æstetik - et essay

TEM
A

#2 - AUG
U

ST - 2020 S. 112 - 117

det musisk-æstetiske område i arbejdet med handicappede bliver det derfor 
spørgsmålet om værkets kvalitet og vedkommenhed for andre end aktørerne, 
som træder frem på scenen. Den kunstneriske dimension. Mange gode sociale 
og pædagogiske aktiviteter kan laves uden denne dimension på daghøjskoler, 
væresteder og institutioner, men når det angår det musisk-æstetiske, bliver den 
kunstneriske dimension initierende. Det leder frem mod æstetiske refleksioner: 
Hvad er forholdet mellem kunstnerens interesser og aktørernes - mellem sagen 
og forholdet? Hvad er potentialet i forskellige kunstneriske udtryksformer - te-
ater, billedkunst, musik, med videre? Og endelig: hvad tilbyder de musisk-krea-
tive aktiviteter de udøvende, når handicappet tages i betragtning?

Art Brut?

En snak i Berlin en fransk kunstner, Didier, for nogle år siden gjorde et uud-
sletteligt indtryk på mig. Den udfordrede min vante forståelse af, at pædago-
gisk arbejde må tage direkte afsæt i sensitiviteten over for deltagernes interesser 
og behov. Skønt han sædvanligvis arbejdede med teater i ’normale cirkler’, hav-
de han et sideløbende projekt kørende. Et teaterstykke med udviklingshæm-
mede kørestolsbrugere. Interesseret spurgte jeg til hans pædagogiske vurdering 
af de handicappedes udbytte af at være med i et sådant teaterstykke og fik det 
uventede svar, at det havde han sådan set ikke spekuleret over. For ham var det 
ikke det væsentlige i hans projekt. Det, der interesserede ham, var kørestols-
brugere som ’materiale’. Hvor langt kunne han kunstnerisk nå med så uvante 
aktører? Hvor sublimt kunne han lave scenografi og koreografi på en scene 
befolket alene med kørestolsbrugere? Ikke at han var ligeglad med aktørerne, 
slet ikke. Det var blot ikke hans professionelle formål med arbejdet at skabe 
rum for deres udviklingsprocesser. Fik de noget ud af det ville det selvfølgelig 
være herligt og livsbekræftende, men den udfordring han havde taget op, var at 
skabe et unikt teaterstykke med netop denne gruppe handicappede.

En sådan kunstnerholdning kan umiddelbart opleves arrogant og med mang-
lende etisk fornemmelse, men ved nærmere eftertanke rummer den en æstetisk 
position, som ofte overses eller undervurderes i professionelles pædagogiske 
arbejde: skabes kunstneriske processer og udtryk for værkets skyld eller for del-
tagernes skyld? Er drivkraften en æstetisk eller en ’terapeutisk’ interesse?

Den æstetiske interesse er knyttet til lysten til at skabe et værk - et særegent 
udtryk, som rykker ved publikum, og hvor publikums reaktion kan føre til et 
personligt løft. Eller det modsatte. Opmærksomheden er knyttet til værket; 
det producerede resultat, mens processen forud er ligegyldig, så snart værket 
er fuldbragt. I modsætning hertil knytter den terapeutiske interesse an til pro-
cessen. Den musisk-kreative proces bliver anledningen til at skabe sig selv som 
deltager i processen - at skabe sin udviklingsmulighed gennem den særlige akti-
vitet. Produktet bliver om end ikke uden betydning, så dog mindre væsentligt 
sammenlignet med den proces, der gik forud.
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Mellem at skabe et udtryk og at skabe sig gennem udtrykket er der et langt 
spring. Det er to forskellige spor at arbejde ud ad, og selvom det ofte ikke op-
leves sådan i praksis af de involverede i processen eller af et på forhånd positivt 
stemt publikum, er det valgte hovedspor af essentiel betydning for, hvor langt 
man kan nå, og hvor man kommer hen. Meget af det musisk-kreative arbejde 
med forskellige grupper af handicappede er procesorienteret - hvad får del-
tagerne ud af det - og når derfor sjældent til unikke resultater set i et æstetisk 
perspektiv. Og skal det heller ikke nødvendigvis (men skal så på den anden 
side heller ikke hævde det). Spørgsmålet er, om en mere radikal kunstnerisk 
tankegang - som Didiers - rummer en procesressource, der vanskeligt kan for-
stås med traditionelle pædagogiske eller terapeutiske briller. En ressource, der 
knytter sig til, hvad den æstetiske interesse aktiverer i sig selv, og som ligger ud 
over de umiddelbart iagttagelige relationer og emotioner mellem deltagerne i 
processen.

”Kunstværket udtrykker mere end kunstneren selv” er et typisk udsagn, når 
det kunstneriskes egenart skal benævnes. Der sker noget uventet; uforudsige-
ligt i formningsprocessen, og det er derfor, man ikke blot kan tænke sig frem 
til og konstruere sig til et kunstværk; man kan alene skabe det. Nok kræver det 
i høj grad omtanke, idé og håndværksmæssig tæft, men hvor springet sker fra 
et simpelt produkt til et kunstnerisk værk ligger uden for kunstnerens direkte 
beherskelsessfære. Her kiler materialets og processens ’autonomi’ sig ind. Her 
åbnes for det intuitive udtryk inden for den bildende kunst og for statisternes/
skuespillernes egne oplevelser af at skabe sig og være medskabende til det sam-
lede værk. I den forstand var og er Didiers kunstneriske tilgang til arbejdet med 
de udviklingshæmmede kørestolsbrugere måske slet ikke så respektløst, som 
det umiddelbart kunne se ud til. Netop hans faglige rettethed mod den kunst-
neriske opgave og ikke deltagernes personlige udvikling var det, der skabte rum 
for deltagernes skaben sig selv, samtidig med at kunstneren skabte sit værk. En 
vanskelighed med at arbejde med en sådan ”uopmærksomhed” i professionel 
pædagogisk virksomhed ligger i, at den positive og konstruktive betydning for 
de involverede aktører ikke umiddelbart kan aflæses i processen og kun indi-
rekte vurderes i produktet. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man er overbevist 
herom - tror på det.

Kunstnere som Didier kan formentlig ikke tro andet, mens mange med pæ-
dagogiske uddannelser bag sig kan have svært ved at tro på det, idet det er at 
anlægge et andet fagligt syn end sædvanligt i socialpædagogisk virksomhed. At 
udvikle det kunstnerisk-æstetiske inden for socialt og pædagogisk arbejde med 
forskellige grupper af handicappede rummer derfor fordringen om i høj grad 
at være opmærksom på at vælge sporet og lade det være dominerende professi-
onelt synsfelt, uden – naturligvis - at miste blikket for det mellemmenneskelige 
og uopmærksomt reducere deltagerne til blot og bart materiale.

Differentieret kunst?

”Æstetikken sidder i øjet” siges der af og til om æstetikkens domæne, og det 
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er en grund til, at billedkunsten ofte er i centrum for diskussioner om kunst 
og æstetik. Men der er andre felter inden for de udøvende kunstarter: musik, 
teater, dans, drama. Hvad adskiller disse forskellige udtryksmedier fra hinan-
den, og hvorledes korresponderer de med sanser og smag - nogle af æstetikkens 
nøglebegreber?

Det ene spor - det ekspressive - er det enkleste at vurdere, når det drejer sig om 
at fremstille værker, der kan sætte publikum i bevægelse. I den kunstneriske 
interesse for det sublime er de mimisk-kropslige ekspressive former bestemt 
ikke lette at arbejde med og gøre effektfulde og vedkommende for det kritiske 
publikum, men dog lettere end for eksempel musikken og maleriet. Musikken 
er langt mere følsom over for disharmoni, taktløshed og falske toner, hvis man 
ikke er god-nok. Malerier skal være stærke og gennemarbejdede i deres udtryk 
for at betragteren aftvinges mere end en sympatisk indstillet, men overfladisk 
interesse herfor. Det er én af årsagerne til, at der nok arbejdes meget med et 
bredt spekter af musisk-kreative felter i socialpædagogisk arbejde med handi-
cappede, men ofte vælges det kropsligt-mimiske som den udtryksform, der 
præsenteres for et publikum.

Det andet spor - det impressive - er straks vanskeligere at håndtere. Hvorle-
des spiller de forskellige musisk-æstetiske medier sammen med de oplevelser 
og sansninger, som de udøvende kunstnere in spe får via arbejdet?  Et er, at 
de kropsligt orienterede kunstarter i høj grad appellerer til samværet mellem 
aktørerne under udformning og indøvelse af værket, mens musikken fordrer 
samspil, og den bildende kunst især korresponderer med solopræstationen. 
Noget andet er, at de tre udtryksformer - kropsbevægelsen, musikken og bille-
det - refererer til tre forskellige sansedomæner. Kroppen refererer til den fysiske 
berøring, til ”hånden” og spiller derfor især ind på forhold omkring selvfølel-
sen. Musikken refererer til ”øret” og heri rummes musikkens betydning for 
oplevelse af harmoni og balance, mens billedet refererer til ”øjet” og dermed til 
forestillingsverdenen.1 Det er dagligdags erfaringer, vi alle kender. Lyde frem-
mer især oplevelser af emotionel harmoni eller uro, kropsberøringer fremmer 
oplevelse af nærhed (og eventuelt ubehaget ved følelsen af overskridelse af den 
personlige integritet), mens det at se på noget fremmer fantasien og tankebille-
der; forestillinger. At arbejde med forskellige udtryksmedier åbner for forskelli-
ge sanser og rummer derfor variationer i forhold til de oplevelser og erfaringer, 
deltagerne tager med sig ud af processen. I praksis blandes de forskellige domæ-
ner, men der er tale om centreringer: den fysiske berøring (med relation til især 
selvværdsaspekter og oplevelse af accept i relation til andre), den lydmæssige 
berørthed (selvtilpashed og oplevelse af at være i balance med sig selv) eller den 
synsrettede opmærksomhed (selvtillid til egen fortolkningsevne og dømme-
kraft).

1  Disse aspekter er inspireret af Lars-Henrik Schmidt (1991). Smagens analytik. Århus: 
Modtryk., og uddybes ift. handicap i Søren Langager (1995). Specialpædagogik og det æstetiske 
perspektiv. København: Danmarks Lærerhøjskole.
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Kunstnerisk arbejde med forskellige handicapgrupper: udviklingshæmmede, 
sindslidende eller fysisk handicappede må hele tiden tage disse dobbelte spor 
med i overvejelserne. På den ene side hensynet til det kritiske publikum og 
de kunstneriske udtryksformer, der bedst indløser kriteriet: at skabe værker, 
som kan stå distancen og opleves som vedkommende og oplevelsesrige trods 
aktørernes ofte manglende professionelle erfaringer og håndværksmæssige fær-
digheder. På den anden side hvilke sansespektre og oplevelser, der giver mening 
for de medvirkende i deres aktuelle situation. For nogle mennesker med ømtå-
lelig selvfølelse og tendens til social tilbagetrækning kan intensivt arbejde med 
kroppen og gruppen være netop den anledning, som åbner for andre måder 
at møde verden på; for andre kan det være endnu en påtvunget oplevelse af at 
skulle udlevere sig selv i relationer, man ikke har lyst til - med forstærket tilba-
getrækning til følge.

Den æstetiske palet

Dansen, teatret og dramaet er umiddelbare i deres nærværende performativet. 
Eksisterer i øjeblikket ligesom musikkens flygtige tonebårne inderlighed. Her-
over for står billedkunsten, hvor værk og skaber (eller produkt og proces) er ad-
skilt i tid og rum, når det handler om publikums fortolkninger og reaktioner. 
Billedkunstens ressource ligger i den intensitet, kunstneren en gang for alle kan 
lægge ind i værket og rummer således den stærkeste mulighed for at manifeste-
re og fastholde sit personlige udtryk. Fulgt af den vanskeligste vej til publikum 
og til den livgivende reaktion på den ambitiøse henvendelse til omverdenen. 
Heri ligger den bildende kunst styrke og svaghed. Den er god at udtrykke sig 
gennem, men vanskelig at nå anerkendelse gennem. Den reflekterer de definiti-
oner af ’det æstetiske’, som angår formgivet symbolsk fortolkning af relationer 
og konflikter mellem sig og sin verden. Det er derfor, det er muligt med per-
sonligt udbytte at male med skuffen som endested for det skabte (selvom den 
egentlige kunstneriske inerti altså ligger i værkets bæredygtighed i forhold til et 
publikum). Det karakteriserer en forskel til de kropsligt-musiske kunstneriske 
udtryk, som først for alvor når en radikal personlig forandrende mulighed via 
reaktioner fra publikum. Disse kunstneriske udtryk er derfor sårbare over for 
trivialitet og amatørisme og fordrer gode iscenesættelser. Et aspekt, ’de glade 
kulturfestivaldage’ især op gennem 1980erne erindrer os om, hvor der var man-
ge forestillinger med udviklingshæmmede som aktører af en sådan karakter, at 
de snarere bestyrkede indtrykket af udviklingshæmmede som udviklingshæm-
mede end som medvirkende i en forestilling med budskab og intensitet.

Galskaber 

At skabe i kunstnerisk betydning har mange varianter, og hvad der vælges som 
udtryksform afhænger i høj grad af personlige præferencer - enten hos dem, 
der medvirker, eller dem, der skaber muligheden herfor, projektmagerne.
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Den teoretiske og praktiske opgave består fortsat i at udvikle og styrke dyna-
miske korrespondancer mellem de sociale og personlige løft, der kan ligge i at 
skabe noget sammen og at etablere den inerti, som rummes i det øjeblik, hvor 
det producerede bliver et værk båret af intensitet og vedkommenhed for publi-
kum. Medieret via en nuanceret fornemmelse for de forskellige udtryksformers 
iboende ressourcer i relationen mellem skaber og værk på den ene side, og i 
aktørens relationsoplevelse med den nærværende omverden på den anden.

Søren Langager er lektor, Danmarks institut for Pædagogik og 
Uddannelse, AU
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De Forenede Nationers (FN) anbefaling om at fremme psykisk sundhed 
udtrykker en international anerkendelse af behovet for et mere flerfagligt fokus 
på psykisk sundhed frem for at fastholde en entydig medicinsk orientering mod 
sygdom inden for det psykiske sundhedsområde. Anerkendelsen heraf udgør 
konteksten for, at psykiatrien, forstået som det medicinske subspeciale, nu 
befinder sig i en grundlags- og legitimitetskrise, hvor medicinske repræsentanter 
ofte strategisk kæmper for at ignorere konkurrerende forestillinger om god 
praksis, selvom psykiatriens kamp for fagligt overherredømme i sig selv kan 
modvirke virksomme og hjælpsomme praksisser set i lyset af FN’s anbefalinger. 
For at modvirke disse former for strategisk ignorance og for at fremme 
professionelles etiske stillingstagen og faglige refleksion på et oplyst grundlag 
analyserer og diskuterer artiklen tre udbredte forestillinger om god praksis, der 
betegnes som henholdsvis den psykopolitiske, den kønspolitiske og den radikale 
forestilling. Dette gøres ved først at anskueliggøre forestillingernes til tider 
enslydende men også forskellige menneskesyn, mål, metoder og etiske værdier. 
Artiklen diskuterer dernæst, hvordan forholdet mellem disse tre forestillinger 
og deres forskellige grundantagelser kan effektuere nogle etiske problemer, som 
kan komme til syne, når de mødes i praksis. Artiklens analyser og diskussioner 
belyser herigennem de grundlæggende forestillinger, som kontekstualiserer 
faglige uenigheder, etiske dilemmaer og direkte magtkampe om den legitime ret 
til at meningsfastlægge definitionen på god praksis i det daglige. Artiklen stiller 
spørgsmålstegn ved formålstjenesteligheden ved, at de tre forestillinger reelt 
konkurrerer om at definere etisk god praksis frem for at tale om, hvilke fordele 
og ulemper, der er forbundet med de forskellige perspektiver.

Den psykopolitiske, den kønspolitiske og 
den radikale

Jeppe Oute*, Stinne Glasdam & Ottar Ness

- diskussioner af menneskesyn og 
etiske perspektiver i tre dominerende 
forestillinger om god praksis på psykisk 
sundhedsområdet 
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I Danmark såvel som i mange andre vestlige industrialiserede lande er 
psykiatrien, forstået som det medicinske subspeciale, i en grundlags- og 
legitimitetskrise, bl.a. fordi meningsfastlæggelsen af de flertydige begreber 
’psykisk lidelse’ og ‘normalitet’ og de deraf følgende forestillinger om god 
praksis er blevet til en regulær faglig kamp i det senere år (Morgan 2015; Oute og 
Ringer 2014). Et langt bredere og flerfagligt udvalg af medicinske, humanistiske 
og samfundsfaglige faggrupper som fx psykiatere, pædagoger, sygeplejersker, 
ergoterapeuter, socialpsykologer, familieterapeuter og socialrådgivere kæmper 
nu om den legitime ret til endeligt at definere, om de styrende begreber, 
metoder og værdier for god praksis skal være medicinske, humanistiske og/
eller samfundsfaglige på det psykiske sundhedsområde (cf. engelsk: ’the mental 
health field’). Kampen informeres bl.a. af et øget fokus på virksomme og 
reelt hjælpsomme praksisser. FN’s nye politiske anbefalinger om at fokusere 
på at fremme psykisk sundhed og recovery fremfor en klinisk og medicinsk 
orientering mod symptombehandling og regulering af psykisk syge udtrykker 
denne stigende internationale anerkendelse af et mere flerfagligt fokus på 
psykisk sundhed. Dette fokus på psykisk sundhed, fremfor på psykisk sygdom, 
ses som mere hjælpsomt fra et brugerperspektiv og bidrager i højere grad til, 
at mennesker med psykisk lidelse og rusmiddelproblemer får mulighed for 
at leve tilfredsstillende, værdige og meningsfulde liv på trods af deres til tider 
tilbagevendende problemer end det institutionaliserede medicinske blik gør 
(Karlsson og Borg 2013). På trods af disse internationale udviklinger og synene 
på god praksis kan de seneste års konfrontationer mellem flere konkurrerende 
forestillinger om god praksis på det psykiske sundhedsområde ses som udtryk 
for, at der fortsat er et presserende behov for både at modvirke den faglige 
ignorance, som indimellem gør sig gældende blandt fagfolk på området og 
anerkende gyldigheden af flerfagligt sundhedsarbejde, som kan komme brugere 
af psykiske sundhedstjenester og deres familier til gode. Den problemstilling 
kalder på nogle mere grundlæggende diskussioner af, hvilke menneskesyn, 
faglige redskaber, målsætninger og værdier, der karakteriserer forestillingerne, 
og hvad der kendetegner forholdet imellem dem. Artiklen har ikke til formål 
at give et udtømmende katalog over alle forskellige forestillinger om god 
praksis på det psykiske sundhedsområde. Artiklens analyser og diskussioner 
har derimod til formål at belyse nogle grundlæggende forestillinger, som ofte 
kontekstualiserer faglige uenigheder, etiske dilemmaer og direkte magtkampe 
om den legitime ret til at meningsfastlægge definitionen på god praksis i det 
daglige. Med udgangspunkt i egen og andres forskning sigter artiklen mod at 
anskueliggøre tre udbredte forestillingers opfattelse af psykisk lidelse og deres syn 
på god praksis ved at diskutere forestillingernes teoretiske koblinger og til tider 
enslydende menneskesyn, mål, metoder og etiske værdier. Artiklen diskuterer 
dernæst, hvordan forholdet mellem disse tre forestillinger kan effektuere nogle 
etiske problemer, som kan komme til syne i praksis. 
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Forestillingernes fremkomst i policy, offentlige debatter og 
forskning

Kampene mellem de tre konkurrerende forestillinger om god praksis kommer både 
til syne i policy, offentlige debatter og forskning.  I policy-dokumenter kommer 
kampene til syne via bestræbelser på at genfortolke og kolonialiserere begreber 
fra det psykiske sundhedsområde som fx antistigmatisering, brugerinddragelse 
og recovery i lyset af den medicinske model og behandlingstilgang (McPherson 
og Oute 2020; Oute 2016). Offentlige debatter stiller samtidig kampene til 
skue. I 2013 og 2014 fremkom kampene via sammenstød mellem professor 
og psykiater Poul Videbech og den videnskabskritiske læge og (daværende) 
Cochrane-professor Peter Gøtzsche (Oute og Ringer 2014). Sammenstødet 
tog udgangspunkt i, at Gøtzsches forskning stillede spørgsmålstegn ved, om 
biomedicinens begreb om psykisk lidelse og dens standardiserede afbenyttelse 
af psykofarmakologiske interventionsformer reelt kan betragtes som 
evidensbaserede, økonomisk fornuftige, demokratiske eller/og etiske (Oute og 
Ringer, 2014). Efter måneders heftige debatter fik Videbech og hans fagfæller 
reetableret konsensus om at se bort fra kritikken af psykiatriens sygdomsbegreb 
og videnskabelighed ved aktivt at stemple Gøtzsches persona og forskning som 
ugyldig (Brinkmann og Petersen 2015; Oute og Ringer 2014). I 2015 debatterede 
Dansk Psykolog Forenings forkvinde Eva Secher Matiasen og Videbech 
psykologers ret til at stille psykiatriske diagnoser, og satte herved spørgsmålstegn 
ved grænserne for psykiateres, psykologers, sygeplejerskers og socialpædagogers 
faglighed og kompetencer på området. Til slut blev fokus igen drejet væk fra 
diskussionen om formålstjenesteligheden ved flerfagligt sundhedsarbejde ved 
at delegitimere kritikken og betegne Sechers persona som ’uden indsigt’.  I 
begyndelsen af 2019 løb en ny offentlig debat med titlen ”Skal psykiatrien primært 
være lægevidenskabelig?”  af stablen. Debattens tilrettelæggelse var eksemplarisk 
for særligt psykiatriske lægers kamp om at definere synet på god praksis, idet 
lægen Andreas Hoff (som repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab) og 
socialpsykologen Anders Thingmand hhv. debatterede ud fra et pragmatisk-
medicinsk og recovery-orienteret ståsted. Hoff og flere andre medicinske 
repræsentanter fra publikum forsøgte løbende at underkende, delegitimere 
(cf. ”ekstrem”) og håne (cf. ”bongotrommer”) Thingmands socialpsykologiske 
og recovery-orienterede perspektiver. Det udstillede både debattørernes 
indbyrdes konkurrenceforhold, og hvordan de medicinske aktører i særlig grad 
benyttede sig af latterliggørelse og benægtelse af det konkurrerende perspektivs 
tilstedeværelse, argumentation og gyldighed. I 2020 kunne man læse den 
indflydelsesrige psykiater og professor Rosenbergs kronik, som påbyder læseren 
at droppe fordomme og forsimplinger af psykiatrien, da han som psykiater føler 
sig krænket over det, han betegner som den antipsykiatriske lejrs unuancerede, 
skråsikre og bedrevidende kritik. Rosenbergs krænkelsesparathed over den 
samfundsvidensvidenskabelige anfægtelse af medicinens overherredømme 
på det psykiatriske felt er bemærkelsesværdig set i lyset af, at han i samme 
bevægelse ser helt bort fra den kritiske psykiatriforsknings omfattende bidrag 
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til det erkendelsesteoretiske grundlag for psykiatriske diagnoser og praksis. 
Som videnskabsmand ignorerer Rosenberg derved solid samfundsforskning 
i psykiatriske diagnosers historiske og samfundsmæssige konstitution, og 
hvordan klinisk-medicinsk kommunikation, brugen af diagnoser og selve 
feltets organisering subordinerer og ekskluderer andre faggrupper, pårørende 
og brugere af systemets services (Busfield 2011; Brinkmann og Petersen 2016; 
Sandbjerg Hansen, Langager og Øster 2017).  

De retoriske greb, som ovenstående debatter og indlæg har repeteret, fremviser 
altså de former for strategisk ignorance, der ofte gør sig gældende i diskussioner 
om psykiatrisk behandling. Disse former for ignorance omfatter adfærd, hvor 
aktører strategisk ignorerer konkurrerende perspektiver, sociale kendsgerninger 
og eksisterende viden om psykiatriens erkendelsesteoretiske grundlag for 
at få sit argument til at fremstå med autoritet (McPherson et al. 2018). De 
medicinske repræsentanters hyppige brug af strategisk ignorance er kendt for 
at bidrage til at opretholde deres faglige overherredømme og underordne andre, 
særligt brugeres, samfundsvidenskabelige, socialpsykologiske og pædagogiske, 
perspektiver på god praksis (McPherson et al. 2018). I kombination med 
begrebs-kolonialisering, offer-retorik, hån og de-legitimering af konkurrerende 
perspektiver ignoreres rivaliserende perspektiver strategisk ved netop at lukke 
øjnene for psykiatriske diagnosers historiske og ideologiske rødder, diagnosers 
tætte forbindelser til den medicinske industri og generelle samfundsudvikling. 
Ligeledes benægtes patient-begrebets undertrykkende kraft og potentiale 
til at privilegere medicinske professionelles status og legitimitet til at træffe 
beslutninger over brugeres og pårørendes liv uden reelt at anerkende andre 
perspektiver på den hjælp, der skal leveres (Busfield 2011; Brinkmann og Petersen 
2016; Ljungberg, Denhov, & Topor, 2016; Sandbjerg Hansen, Langager og 
Øster 2017). 

Artiklens problemstillingen henviser således ikke bare til, at de forskellige 
forestillinger om god praksis repræsenterer perspektivforskellige og faglig 
uenighed, men at særligt medicinske fagfolk strategisk ignorerer konkurrerende 
perspektiver, kendsgerninger og indsigter, som i lyset af FN’s nye anbefalinger 
om fremme brugeres og pårørendes psykiske sundhed kan modvirke virksomme 
og hjælpsomme praksisser. Disse former for ignorance understreges af, at de 
ovenstående danske debatter og diskussioner samtidig karakteriseres af et 
bemærkelsesværdigt fravær af kritiske brugerperspektiver og til dels omsorgs-
faglige stemmer fra sygeplejen og pædagogikken. 

De ovennævnte diskussioner lyder også som et ekko af tidligere forskning. Flere 
studier har via forskellige analytiske foki på stemmer, ideologier, diskurser, 
rationaler eller logikker fremanalyseret betydningerne af en række beslægtede, 
men ofte konkurrerende, forestillinger (cf. Oeye et al. 2009; Glasdam og Oute 
2018; Lehn-Christiansen og Holen, 2019; Oute 2017; Rose 2019), som nationalt 
og internationalt har gjort sig gældende i de sidste tre årtier (Oute 2016). Speeds 
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(2005) diskursanalyser af, hvordan servicebrugeren fremstilles som en patient, 
en forbruger eller en psykiatri-overlever i Storbritannien dannede fx baggrund 
for en senere analyse af, hvordan begreberne ’recovery’ og ’resiliens’ fungerer 
som styringsteknologier, der informeres af neoliberal og individualistisk 
ideologi (Harper og Speed, 2012). I lighed hermed fremhævede danske analyser, 
hvordan en klassisk biomedicinsk, en fornuftsorienteret og neoliberal samt en 
kritisk-radikal stemme kæmpede om at opnå legitimiteten til endeligt at definere 
psykisk lidelse og normalitet i Danmark (Oute og Ringer, 2014). I samme 
periode identificerede Øye og kolleger (2009), Oute (2017) og Oute og Bjerge 
(2017) en særlig maternalistisk diskurs blandt psykiatriens semiprofessionelle, fx 
pædagoger og sygeplejersker. Studierne viste, hvordan den bidrog til opretholdelse 
af en feminiseret professionsidentitet og øget definitionsmagt set i forhold 
til lægestanden, øget infantilisering og umyndiggørelse af maskuliniserede 
patient-subjekter og aktiv eksklusion af ”besværlige” patienter, der modtog eller 
ønskede at modtage behandlingsydelser i voksen-psykiatrien (Oute, Tondora 
og Glasdam 2018). Til sammen ræsonnerer disse politisk-medicinske, kønnede 
og kritisk-radikale diskurser med senere analyser af ideologier og logikker 
fra beslægtede felter. Disse forestillinger, og særligt forholdet mellem den 
medicinsk-politiske og den kritisk-radikale, blev tematiseret og drøftet på tværs 
af artiklerne om fx almindelighedens betydning, recovery-orienteringens vilkår, 
muligheder og arenaer og psykiatriens arkitektoniske indretning, der udkom i 
Dansk pædagogisk Tidsskrifts temanummer om ’Gal Pædagogik’ (Sandbjerg 
Hansen, Langager og Øster 2017). Samme år pegede Tangvald-Pedersen 
og Bongaardt (2017) også på, hvordan synet på brugeres deltagelse enten 
informeres af en liberal, emancipatorisk eller en omsorgs-orienteret ideologi i 
Norge, mens Lehn-Christiansen og Holen (2019) viste, hvordan uddannelses-, 
produktions- og relationelle omsorgslogikker er styrende for sygeplejerskers og 
studerendes praksis. 

Metode

Artiklens analyser lægger sig i forlængelse af den pædagogiske-, medicinske- og 
velfærdspolitiske sociologi og antropologi, hvor postmarxistiske analyser og 
diskussioner af koblingerne mellem de forskellige menneskesyn, metoder 
og værdistyrede målsætninger har udgjort et centralt objekt for forskningen 
(Kryger, Milner, & Krejsler, 2005; Mol, 2008; Shore,Wright and Però, 2011). 
For at indkredse disse koblinger bruger vi det analytiske begreb forestilling som 
et andet ord for diskurs, stemme, rationale, logik eller forståelse af god praksis. 
Begrebet bruges til at analysere hver af de tre forestillingers klassifikationer af 
problemet, deres måder at retfærdiggøre indsatsen etisk og til at indkredse deres 
foretrukne arbejdsmetoder, faglige redskaber og tilgange. Artiklen zoomer 
derved ind på forestillingernes syn på, hvad psykisk lidelse er (klassifikationen), 
hvordan lidelsen skal afhjælpes (metoder og faglige redskaber) og deres 
værdistyrede/etiske begrundelser for, hvorfor den problematiske tilstand skal 
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fixes (legitimeringen) (Shore, Wright og Però, 2011).

Artiklen bygger ikke på et nyt og enkeltstående forskningsarbejde men tager 
empirisk set udgangspunkt i den ovenfor beskrevne forskningslitteratur fra 
det psykiske sundhedsområde, som består af tidligere kvalitative studier og 
analyser af de politisk-biomedicinske, kønnede og kritisk-radikale forestillingers 
forskellige menneskesyn, metoder, og værdier. Metodisk set er der ikke er 
tale om et systematisk litteraturreview, men en analyse, der undersøger og 
diskuterer de forestillinger om god faglighed og praksis, som er fremkommet 
i tidligere undersøgelser og analyser. Vi udvalgte og inkluderede egen 
forskning og supplerede med andres eksemplariske studier og tekster, som 
har analyseret og diskuteret de tre faglige forestillinger, som gør sig gældende 
på tværs af behandlingstilbud og rehabiliterende indsatser i det regionale og 
kommunale system i Skandinavien (cf. Oeye et al. 2009; Glasdam og Oute 
2018; Oute 2017). I den forstand bygger artiklen på data, analyser og teorier, 
som er opbygget på baggrund af moralfilosofiske analyser, sociologiske studier, 
ideologikritiske bidrag, etnografiske feltarbejder (feltnoter, billeder), kvalitative 
interviews med brugere, pårørende og professionelle og vejledende dokumenter 
(lærebøger og policy-dokumenter). Fra det udgangspunkt udfolder vi, hvordan 
grundlæggende menneskesyn, værdier og arbejdsmetoder kommer til udtryk 
via nogle konceptuelt overlappende forestillinger om god praksis (cf. Oute og 
Ringer, 2014; Speed, 2005). 

Den psykopolitiske, kønspolitiske og radikale forestilling 

Litteraturen, vi har analyseret, signalerer tre forskellige forestillinger, som 
vi kalder, en psykopolitisk, en kønspolitisk og en radikal forestilling om god 
praksis. De adskiller sig væsentligt fra hinanden, selvom der samtidig er overlap 
imellem deres teoretiske og kulturelle grundantagelser. 

Den psykopolitiske forestilling 

Valget om at betegne denne forestilling som psykopolitisk bygger på, at der i 
litteraturen bruges flere beslægtede begreber og måder at tale om forestillingen. 
Med reference til Foucaults magt- og styringsbegreb karakteriserer den britiske 
sociolog og psykolog Rose (1999, 2019) lignende rationaler som bio-politiske. 
I lighed hermed har andre studier af psyko-ideologiske diskurser (Oute et al 
2015) og psyko-politik (Thomas 2016) demonstreret forestillingens fremkomst 
på tværs af det psykiske sundhedsområde. Den bygger på et tidstypisk 
menneskesyn, som kombinerer en patologisk forståelse af psykisk lidelse fra den 
biologiske psykiatri med neoliberale og individualistiske idealer for, hvad en god 
samfundsborger er (Rose 1999; Thomas 2016). Denne subtile kobling mellem 
(natur)videnskab og politik har flere effekter. Dels skjuler den lægestandens 
grundlæggende ideologiske blik på forholdet mellem menneske og helbred og 
privilegerer samtidig lægers ekspertise og myndighed til at praktisere formynderisk 
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i statens tjeneste (fx at bruge tvangsbehandling). Dels kan forestillingen siges at 
have bidraget til øget psykiatrisering (Rose 2019). Psykiatrisering henviser til en 
kultur, hvor den psykiatriske diagnose og den diagnostiske sprogbrug ofte bliver 
anvendt på tværs af både statens og samfundets øvrige sociale institutioner 
som skolen eller familien som en meta-forklaring på en række udfordringer, 
mennesker og professionelle møder til daglig (cf. Brinkmann 2010). Endelig 
danner forestillingen baggrund for nogle nye former for styring og social kontrol 
af samfundets udsatte og økonomisk risikable grupper ved at etablere en kulturel 
selvfølgelig opfattelse af, at diagnosticerede mennesker og deres pårørendes, og 
ikke staten, må forene sig med at skulle bære ansvaret for den enkeltes mentale 
sundhed (Glasdam og Oute 2018; Harper og Speed 2012). 

Forestillingen kan identificeres mange steder. Dels ses den i mange nationale, 
regionale og kommunale politikker, vejledninger og anbefalinger, som danner 
ramme for arbejdet i såvel som uden for det psykiske sundhedsområde (cf. 
Oute 2016). Dels kan den ofte spores blandt psykiatere, læger, udviklings- og 
kvalitetsorienterede professionelle, kliniske forskere og studerende inden 
for fag som medicin, klinisk psykologi, neuropædagogik- og psykologi og 
professionsuddannelser i sygepleje, pædagogik, fysioterapi og ergoterapi (Oute 
2017).

Forestillingens essentialistiske menneskesyn omfatter forenklet sagt, at 
mennesket og dets adfærd, tænkning, følelsesliv og oplevelse af verden 
determineres af en psyki(atri)sk tilstand, som grundlæggende skyldes mangler 
(deficits) i personens hjernekemi eller kognitive egenskaber. Koblingen mellem 
(natur)videnskab og politik effektuerer imidlertid et service-bruger-subjekt, 
der kendetegnes af nogle mangler (deficits), svagheder eller sårbarheder, som 
samtidig har potentiale til at blive til styrker eller ressourcer for staten (Harper 
og Speed 2012). I modsætning til at ’være skizofren’, ses psykisk lidelse såsom fx 
skizofreni, depression eller bipolar lidelse i modsætning til tidligere som noget 
personen ’har’. Sygdomstilstanden betragtes dermed ikke som hele subjektets 
identitet, men tilslører kun periodisk, hvem og hvad vedkommende også kan 
være (Speed 2005; Oute og Ringer 2014). I den forstand er der ikke tale om et 
deterministisk menneskesyn og absolut sygdomsbegreb, da den diagnosticerede 
person kan forventes at tage ansvar for sin egen mentale sundhed. Forandringen 
af vedkommendes tilstand og mangler afhænger derfor af, om og hvordan 
vedkommende tager aktiv del i at tage ansvar for at monitorere, forebygge og 
regulere sin egen sundhed og (patologiske) tilstand (Oute 2016). Forestillingens 
faglige metode er karakteristisk for en neoliberal afart af det traditionelle 
medicinske blik på psykisk lidelse (Glasdam og Oute 2018; Harper og Speed 
2012; Speed 2005), fordi det traditionelle, formynderiske blik på psykisk 
lidelse kombineres med markedsorienterede og neoliberale idealer for, at 
personen og dens pårørende må være selvsansvarlige, agile, omstillingsparate og 
omkostningseffektive (Glasdam og Oute 2018). 
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Ofte kommer det til syne gennem fokus på personcentrerede eller 
individualiserede behandlingsformer, fx via slogans som ’patienten skal i 
centrum’ (Oute et al. 2015; Oute 2016). Som sådan er det logisk at benytte 
individualiserede metoder som fx kognitive tilgange eller mindfulness eller 
individorienterede strategier som patient- og pårørendeinddragelse, ’shared 
decision-making’, motiverende samtaler, anerkendelse (fx ’appreciative 
inquiry’), psykoedukative tiltag, patient-kontrakter og/eller telepsykiatriske 
løsninger (fx smart apps til selv-monitorering) (Oute 2016). Det indebærer 
også, at professionelle gennem disse former pseudo-delagtighed overdrager 
ansvaret for håndtering af personens kognitive udfordringer, forebyggelse af 
sygdomstilstanden og behandling til den diagnosticerede person og dennes 
pårørende, men uden at afgive retten til bedst at kunne vurdere personens 
tilstand og behandlingsbehov (Glasdam og Oute 2018). Det er derfor både en 
metode og en målsætning, at den diagnosticerede person og dennes pårørende 
lærer at monitorere og vurdere den diagnosticerede persons medicinindtagning, 
sygdomstilstand og kognitive formåen i hverdagen og samarbejde med 
professionelle fremfor at komme (fysisk) ind i velfærdssystemet. Et eksempel 
på denne markedsorienterede målsætning lyder, at manglende inddragelse og 
deltagelse af patienten og dennes pårørende kan ’koste for den enkelte og/eller 
samfundet’ (Oute 2016; Oute et al. 2015). 

Målet er således at sikre, at personen generelt skal lære selv at vælge en 
sundere livsstil for at reducere sin personlige lidelse og for ikke at belaste 
velfærdssystemets kapacitet (Oute 2016; Oute et al. 2015). Hermed legitimeres 
og styres forestillingen af somatisk etik og nytteetik. Under betegnelser som fx 
”sunddom” (at blive dømt til sundhed), henviser en sådan somatisk etik til læren 
om de normer og værdier for, hvordan moderne samfundsborgere bør forvalte 
deres livsførelse på måder, som konstant optimerer vedkommendes kropslige 
sundhed, fordi sundheden i dette perspektiv betragtes som målestokken for 
det gode eller succesfulde liv i det 21. århundrede. I sundhedens navn dømmes 
personer med psykiske sundhedsproblemer således til at skulle tage ansvar for 
at blive sunde igen. Målsætningen om at få den enkelte til at bære ansvaret for 
at reducere sin egen lidelse og mindske byrden på velfærdsstatens hjælpeapparat 
styres derfor også af nytteetisk tænkning. Det hænger sammen med, at nytteetik 
handler om, at det betragtes som moralsk, når en handling får den konsekvens, 
at det størst mulige antal mennesker kan få størst mulig nytte af den (Brinkmann 
2010; Nielsen 2016: Rose 1999). 

Den kønspolitiske forestilling 

Med udgangspunkt i begreber og talemåder fra den analyserede litteratur betegner 
vi denne forestilling som den kønspolitiske. På den ene side tales der dels om 
en relationel omsorgslogik (Lehn-Christiansen og Holen, 2019) og dels om en 
feminiseret og omsorgs-orienteret ideologi eller diskurs (Oute 2017; Tangvald-
Pedersen og Bongaardt 2017) i litteraturen. På den anden side begrundes 
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betegnelsen kønspolitisk af, at forestillingen står i et konkurrenceforhold til 
den psykopolitiske forestilling. Dette må forstås i lyset af, at forestillingens 
hjælper-subjekt historisk set har en lavere faghierarkisk position set i forhold 
til læge-subjektet prestige, paternalistiske orientering og ekspertrolle i det 
psykiatriske felt (Oeye et al. 2009; Oute 2017). Som respons herpå forsøgte 
nogle ideologikritiske og moralfilosofiske tænkere inden for omsorgsfagene 
(fx de såkaldte sygepleje-teoretikere) at etablere en ny grundlagstænkning, der 
både kunne understøtte tilblivelsen af en stærk professionsidentitet og fagets 
anerkendelse og legitimitet (Andersen et al. 2016; Martinsen 2005; Oute 
2017). Derfor betegner vi forestillingen som kønspolitisk, fordi den forsøger at 
artikulere omsorgsfagene som et selvstændigt professionsområde med omsorgen 
som særegent genstandsfelt, der distinkt adskiller sig fra lægefaget og tilstødende 
medicinske discipliner (Andersen et al. 2016; Beedholm 2003; Martinsen 2005; 
Oute 2017). Det kønspolitiske ligger samtidig i, at forestillingen bl.a. knytter 
an til standpunktsfeministisk tænkning (cf. standpunkts-teori) (Alvesson og 
Billing, 2009). Mens den psykopolitiske forestilling karakteriseres af faderlighed 
(jf. paternalisme) og maskulinitet, tog omsorgsfagene, der kvantitativt set er de 
største fag på det psykiske sundhedsområde, det modsatte standpunkt. I den 
forstand karakteriseres den kønspolitiske forestilling af standpunktsfeministisk 
tænkning og idealer om moderlig omsorg, naturlighed, intuition, holisme og 
femininitet. Tilblivelsen af denne kønnede professionsidentitet har banet vejen 
for et anerkendelsesmæssigt paradoks, da forestillingens repræsentanter ofte 
direkte afviser at basere praksis på den autoritet og legitimitet, som rationel, 
akademisk og (natur)videnskabelig viden traditionelt set har givet til og i faget 
(Alvesson og Billing, 2009; Beedholm 2003; Oute 2017). 

Forestillingen kan identificeres mange steder, fordi den knytter sig til 
omsorgsfagenes interne professionsidentitet (Scheel 2013). Dels kan den 
identificeres i fagpolitiske tekster (Oute 2017), herunder i toneangivende, 
psykiatriske lærebøger (Strand 1994; Hummelvoll 2006) og i de såkaldte 
omsorgsfilosofier (Martinsen 2005, 2010). Dels gør den sig ofte gældende 
blandt pædagoger, psykiatriske sygeplejersker, socialpsykologer, psykiatere, 
familieterapeuter, miljøterapeuter, social- og sundhedsassistenter og plejere 
i praksis, både kommunalt på sociale botilbud og regionalt (Eldal et al. 2019; 
Oeye et al. 2009; Oute, 2017).     

Menneskesynet betinges af, at den professionelle ses som en indfølende og 
dominerende (hegemonisk) moderskikkelse; en såkaldt ”Hegemor” (Oute 2017). 
I forhold til det paternalistiske læge-subjekt, er det maternalistiske professions-
subjekt i omsorgsfagene kendetegnet af ideen om en autoritativ, varm, intuitiv 
moderskikkelse med medfødt empati med og evne til at beskytte nødlidende 
og svagelige mennesker (Hansen og Randwijk 2013). I den forstand tager 
forestillingen, logisk set, udgangspunkt i et barnagtiggørende (infantiliserende) 
syn på personer med psykisk lidelse. Det udtrykkes ved at fremstille personer 
med psykisk lidelse som svage (eller jeg-svage eller ego-svage). Det indebærer, 
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at den svage person, i modsætning til den professionelles naturlige indsigt (cf. 
”merforståelse”), moderlighed og kontrol, fremstilles som en utæmmet og 
barnagtig person, der mangler den professionelles styrke, regulering, grænser 
og indsigt i sine egne problemer og sans for realiterne (Oeye et al. 2009; Oute 
og Bjerge 2017). Forestillingens standpunkt, dets menneskesyn og mangel 
på specificitet gør det samtidig muligt for professionelle at træffe vidløftige 
vurderinger af, at diagnosticerede personers problemer og behov skyldes ”jeg-
svaghed” uden at henvise til videnskabelige eller rationelle argumenter (Oute 
2017). 

Arbejdsmetoderne er derfor ofte også uspecifikke, hvorfor det metodiske 
princip i forestillingen kan betegnes som eklektisk holisme, som fratager 
den professionelle kravet om at redegøre konkret for den ofte manglende 
sammenhæng imellem perspektiver på psykisk lidelse og arbejdsmetoderne 
(Andersen et al. 2016; Hansen og Randwijk 2013; Oeye et al. 2009). Det 
betyder, at der, i denne forestilling, kan identificeres tilbøjelighed til at lade 
praksis hvile på ukontekstualiserede dele af terapeutiske (fx psykodynamiske, 
eksistentielle og formynderiske) perspektiver og metoder. Det kan fx være 
ideen om, at professionelles blotte tilstedeværelse kan ses som en grundsten 
i forandringen af den diagnosticerede person (Oeye et al. 2009; Oute 2017). 
Forestillingen knytter derfor an til, at der ofte benyttes bredspektrerede 
metoder som jeg-styrkende principper, der eksplicit fokuserer på opdragelse af 
den barnagtiggjorte patient såvel som kontrollerende tiltag såsom beskyttelse, 
grænsesætning og realitetskorrigering (Hansen og Randwijk 2013; Oeye et al. 
2009; Oute 2017). Det metodiske princip kombinerer de paternalistiske og 
humaniserende elementer, som er karakteristiske for det moralfilosoffen og 
omsorgsteoretikeren Martinsen betegner som svag paternalisme (Martinsen 
1995). Det hænger sammen med, at det standpunktsteoretiske ståsted ikke 
informerer et brud med paternalisme og autoritet, men implicit lægger sig 
i forlængelse af en paternalistisk tænkning. Under dække af gensidighed, 
næstekærlighed, empati og omsorg erstattes medicinens paternalisme derimod 
med en fløjlsblød, subtil og relationel form for paternalisme, som udtrykkes 
via krav til diagnosticerede personer om at skulle underkaste sig relationen til 
de professionelle og deres næstekærlige, men på samme tid kontrollerende, 
handlinger (Oute 2017).

I den forstand kan man sige, at den kønspolitiske forestilling styres af en 
målsætning, som informeres af kristen omsorgsetik. Den hviler på en nærheds- 
eller relationsetik, der ser patient-autonomi som central, men samtidig betoner 
den, at god praksis må fokusere på og afhænge af relationen mellem professionel 
og patient (Birkler 2009; Lomborg 1997; Oute 2017). Det kommer til syne via 
forestillingens infantiliserende menneskesyn og følgende betoning af metodiske 
strategier, som ved hjælp af relationen mellem omsorgs-professionel og patient 
tager sigte mod at forandre og opdrage vedkommende med henblik på, at han/
hun kan blive en god, stærkere, modnet, velreguleret, livsduelig og myndig 
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person med den rette virkelighedsopfattelse, set i den omsorgsprofessionelles 
øjne (Oeye et al. 2009; Oute og Bjerge 2017). 

Den radikale forestilling

Valget om at betegne forestillingen som den radikale bygger på, at den 
i litteraturen karakteriseres som emancipatorisk (Tangvald-Pedersen og 
Bongaardt 2017) og gale-, recovery- eller psykosocialt orienteret (Sandbjerg 
Hansen, Langager og Øster 2017). Betegnelsen radikal begrundes af, at den 
repræsenterer en humanistisk og socialt orienteret antidot til den psykopolitiske 
og kønspolitiske forestillings hhv. individualistiske og ansvarliggørende og 
infantiliserende og umyndiggørende menneskesyn (Harper og Speed 2012; Oute 
2017). Set i lyset af hhv. den psykopolitiske og kønspolitiske forestilling, ligger 
det radikale i forsøget på at etablere et ikke-patologisenede og myndiggørende 
alternativ til, at mennesker med psykiske problemer såvel som andre socialt 
marginaliserede mennesker (fx arbejdsløse personer med eller uden stofbrug) 
kan leve meningsfulde og værdige liv i deres lokalmiljø (Karlsson og Borg, 2017). 
Forestillingen læner sig tungt op ad begreber som psykosocial rehabilitering, 
sundhedsfremme og empowerment, og den informeres af systemisk tænkning, 
socialpsykologiske perspektiver og demokratiske idealer fra den såkaldte 
recovery-orientering (Borg, Karlsson, Stenhammer, & Møller, 2014; Karlsson og 
Borg, 2017). Den danske oversættelse af recovery til det ’at komme sig’ (på linje 
med flere andre skandinaviske ord som mestring eller bedring) indfanger kun i 
ringe grad begrebets anglo-amerikanske ordlyd og indhold. En mere retvisende 
skandinavisk definition af recovery kan lyde som "det arbeidet personen gjør 
alene og sammen med andre for å oppleve og skape mening i eget liv." (Karlsson 
og Borg 2017: 11). I den forstand har den radikale forestilling både individuelle 
og sociale dimensioner. Forestillingen vedrører dels brugerens agency, 
handlekompetence, personlige erfaringer og perspektiver og er dels er den stærkt 
præget af borger- og menneskerettighedsbevægelsen, de-institutionaliseringsbe
vægelsen, et fokus på antistigmatisering, tænkning fra afvigelsessociologien og 
de race-, klasse- og ligestillingskampe, som internationalt set er blevet ført siden 
1950’erne (Karlsson og Borg 2017; Rowe, Lawless, Thomsen, og Davidson, 
2011). 

I Norden repræsenteres forestillingen af forskellige aktører, som fagligt og 
organisatorisk set er placeret vidt forskelligt. Dels findes den blandt aktører 
fra kritiske brugerbevægelser som fx Landsforeningen af nuværende og 
tidligere psykiatribrugere (LAP) og faglige selskaber som Dansk Selskab 
for Psykosocial Rehabilitering og Nasjonalt kompetencesenter for psykisk 
helsearbeid (NAPHA) i Norge. Dels findes den hos videnskabelige aktører 
som pædagogiske- sundheds- og samfundsvidenskabelige forskere og endelig 
forskellige socialpsykiatriske aktører som fx brugere og ansatte på de danske 
bosteder Orion eller Slotsvænget, herunder også socialsygeplejersker, 
gadeplansteams og professionelle i lokalpsykiatrien m.v. (Oute 2016).
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Menneskesynet i den radikale forestilling kan siges at hvile på det ideal, at 
personen med psykiske problemer kan betragtes som et autonomt og myndigt 
menneske, der sidder ”i førersædet” i forhold til at genetablere et meningsfuldt og 
tilfredsstillende liv i sit lokalsamfund trods psykiske og stofrelaterede problemer 
(Karlsson 2016; Karlsson og Borg 2013; 2017). Samtidig hviler menneskesynet 
på, at denne proces ikke foregår i et socialt vakuum, men betinges af sociale 
forhold, herunder hvordan vedkommendes pårørende/familie, sociale netværk 
i lokalmiljøet og professionelle i hjælpeapparatet kan bidrage til at fremme eller 
til tider modvirke forandringerne. Menneskesynet i den radikale forestilling 
bygger derfor på tre centrale præmisser: 1) At det diagnosticerede menneske 
er den centrale aktør i processen om at komme til at leve et meningsfuldt og 
tilfredsstillende liv. 2) At det diagnosticerede menneske må inkluderes og deltage 
i lokalsamfundet, familien og arbejdslivet. 3) At borger- og menneskerettigheder 
kan bidrage til at udjævne de ulighedsskabende strukturer i samfundet, som 
både kan være med til øge marginalisering og psykisk lidelse og kan gøre det 
vanskeligere at leve et godt og for den enkelte meningsfuldt liv med psykisk 
lidelse og/eller stofproblemer (Karlsson og Borg 2013, 2017).

Forestillingens overordnede metodiske princip centrerer sig om at påvirke og 
understøtte de mange forskellige typer af faktorer, som fremmer diagnosticerede 
menneskers proces med at komme sig (Karlsson og Borg 2013, 2017). Støtten 
tænkes både på det personlige niveau og på interpersonelt- og systemniveau. 
På individniveau stiles der imod, at professionelles, pårørendes eller frivilliges 
hjælp og støtte personcentreres og lægges til rette for det enkelte menneske, 
ikke som klient eller patient i systemet. På interpersonelt niveau er det samtidig 
en målsætning at hindre diskrimination og modvirke stigma i relation til 
professionelle, pårørende og kolleger etc., mens der på systemniveau stiles 
mod at mindske systemisk diskrimination og mod at bedre at kunne navigere 
i og mellem fragmenterede velfærdssystemer (fx psykiatrien, stofbehandling og 
jobcentre) (Ness et al. 2014; Hansen og Bjerge 2017; Ruysscher et al. 2017). 
Det indebærer opfattelsen af, at relationer til professionelle eller pårørende 
både kan virke fremmende og hæmmende for recovery, mens kombinationen 
af stigmatisering og begrænset adgang til de ukoordinerede hjælpesystemer (fx 
jobcentrene, stofbehandlingen og psykiatriske behandlingsambulatorier), og 
systemernes ofte dårlige evne til at levere god ’timet’ hjælp kan begrænse adgang 
til arbejdsmarkedet og derved hæmme processen hen imod et meningsfuldt 
(arbejds)liv. De professionelles primære arbejdsområde er at hjælpe 
vedkommende med at håndtere de problemer vedkommende oplever nu og her, 
dels ved at støtte vedkommende til at gøre det og dels ved at facilitere, at andre 
aktører i civilsamfundet (fx frivillige i foreningslivet og pårørende) involverer sig 
i denne proces. Et centralt aspekt af professionelles arbejde er at hjælpe personen 
med at fastholde håbet om et godt og meningsfuldt liv, uden for problemerne 
(Karlsson og Borg 2013; 2017; Leamy, Bird, Le Boutillier, Williams, og Slade, 
2011). 
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Forestillingen sigter overordnet mod, at den enkelte kan genskabe tilhørighed 
i nærmiljøet, genopbygge identitet ”udenfor” vedkommendes problemer, at 
skabe sig et meningsfuldt liv på trods af eller med sine personlige og sociale 
begrænsninger. Herunder er det et centralt sigte at øge personens muligheder 
for social inklusion, medborgerskab, deltagelse og myndig- og mægtiggørelse 
(empowerment) (Karlsson og Borg 2017). Forestillingen kan siges at være 
styret af Taylors kulturradikale tænkning om autenticitet og selvrealisering. Det 
hænger sammen med, at den radikale forestilling hviler på et individualiseret 
menneskesyn og en etik, som bl.a. ses hos Taylor (Petersen 2011). Det styrende 
etiske princip indebærer, at mennesker realiserer sig selv i forhold til egne 
ønsker og moralske værdier. Dette foregår imidlertid ikke spontant, men 
i konstant dialog med sig selv og andre, og inden for rammerne af, hvad ’der 
tæller’ i givne sociale fællesskaber og kulturelle sammenhænge (Petersen 2011). 
Det etiske perspektiv er således ikke kun knyttet til, at individets autonomi, 
selvbestemmelse og realisering er absolut, men samtidig til at selvets realisering i 
praksis udspiller sig i dialog og interaktion med andre. Derved er forestillingens 
etiske standpunkt beslægtet med den form for pligtetik, man fx finder i 
Habermas’ diskursetik (Andersen og Timm 2018), som implicerer idealer 
for, at normer gælder for alle mennesker, men at uenigheder om gyldigheden 
af en moralsk norm afstemmes gennem rationel, ligeværdig og magtfri dialog 
om argumenterne for og imod. Denne forestilling om god praksis har derfor 
særligt blik for, hvordan psykosociale processer ikke kun kan ses som udtryk 
for individets horisont og ønsker, men at de forandringsprocesser, som praksis 
orienteres mod, udspiller sig inden for de normative rammer og muligheder, 
som samfundet eller nærmiljøet kan tilslutte sig. 

Konkurrerende etiske forestillinger om god praksis i det 
daglige

Nærværende artiklen rejser spørgsmål om, hvordan synspunkter og perspektiver, 
der repræsenterer de tre forestillinger om god praksis, kan udveksles og 
diskuteres konstruktivt fremfor enten at være i åben konflikt med hinanden 
eller blive strategisk ignoreret, når forskellige professionelle (fx socialpsykologer, 
pædagoger, sygeplejersker, læger eller socialrådgivere), mennesker med psykiske 
lidelser og/eller stofbrug, deres pårørende og sociale netværk udveksler dem 
i forbindelse med afklaringen af, hvordan man bedst fortolker en persons 
problemer og samarbejder om at hjælpe. 

I praksis kan der identificeres en snitflade mellem to af forestillingerne, nemlig 
den psykopolitiske og den radikale forestilling, når professionelle anvender 
helt enslydende begreber som fx recovery, inddragelse, empowerment eller 
deltagelse. Der kan imidlertid være tale om, at de enten udveksler, eller ofte 
helt forveksler, den psykopolitiske og den radikale forestilling. Mens somatisk 
etik og nytteetiske værdier virker styrende for psykopolitiske praksisformer, 



132 Den psykopolitiske, den kønspolitiske og den radikale

TE
M

A
#2

 - 
AU

G
U

ST
 - 

20
20

 S
. 1

19
 - 

14
1

mister det diagnosticerede menneske per se (noget af) sin sociale berettigelse og 
legitimitet som borger set i lyset af den psykopolitiske forestilling. I sundhedens 
og samfundsnyttens navn kan professionelle derfor, moralsk set, stille krav til det 
diagnosticerede menneske og vedkommendes pårørende om at skulle være agile, 
resiliente, omstillingsparate og lære at blive selv-ansvarlige. I den forstand er det 
diagnosticerede menneskes selvrealisering og -udvikling blevet et individuelt 
imperativ (påbud), hvor vedkommende moralsk set forventes at skulle komme 
sig, mens pårørende og det sociale netværk forventes at understøtte denne proces 
i rollen som frivillig eller ulønnet medbehandler for ikke at ligge velfærdsstatens 
ressourcer til last (Glasdam og Oute 2018; Petersen 2011). Det ’at komme sig’ 
er derfor kardinalpræmissen for at kunne blive opfattet som en ligeværdig og 
anerkendelsesværdig deltager i samfundet i den psykopolitiske forestilling om 
god praksis, mens myndighed, mægtiggørelse, ligeværdig deltagelse og inklusion 
ses som afgørende præmisser for, at mennesker med psykisk lidelse overhovedet 
kan komme sig i den radikale forestilling. Til forskel fra den psykopolitiske 
forestillings fokus på forandring af individet, betones selvrealisering, social 
forandring og herredømmefri dialog i den radikale forestilling med henblik 
på at (sam)skabe nye muligheder for, at personer med psykisk lidelse kan 
have selvbestemmelse, få lige muligheder og leve meningsfulde liv. Når de to 
forestillinger ud- eller forveksles i praksis, repræsenterer de derved ikke alene 
to direkte modstridende etiske perspektiver på, hvordan mennesker med 
psykisk lidelse hjælpes bedst, men den radikale forestilling er relativt åben for 
at blive genfortolket (kolonialiseret) i lyset af den psykopolitiske forestilling 
pga. begrebets iboende fokus på selvrealisering, der nemt forveksles med det 
psykopolitiske ideal om selv-ansvarlighed. 

Samtidig kan der opstå et konfliktforhold mellem den kønspolitiske og 
psykopolitiske forestilling om god praksis. Når professionelle abonnerer 
på den kønspolitiske forestillings infantiliserende menneskesyn og ofte 
umyndiggørende praksisformer, kan de bidrage til direkte at forhindre 
eller, i det mindste, modvirke psykopolitiske praksissers fokus på at sikre, at 
diagnosticerede mennesker og pårørende identificerer sig med rollen som aktiv, 
agil, omstillingsparat og ansvarlig samfundsborger (Oute 2017). 

Endvidere kan den kønspolitiske og radikale forestilling ikke bare kollidere 
med hinanden teoretisk, men professionelle, der repræsenterer den 
kønspolitiske forestilling underordner ofte den idealiserede betydning af 
praksisser, der er forenelige med den radikale forestilling. Et afgørende princip 
i subordineringsprocessen kan betegnes som ”bør-tonomi” (ought-onomy) 
(Devish 2010, 2011; Oute 2017). Det omfatter, at den kønspolitiske forestillings 
samtidige infantiliserende blik og fokus på autonomi og opdragelse kan danne 
grundlag for, at professionelle kan ignorere den relationelle kontekst, hvori det 
diagnosticerede menneskes (ret til) selvbestemmelse i forhold til udvikling af et, 
ifølge de professionelle, mere ’hensigtsmæssig’ syn på verden forventes at gøre sig 
gældende (Hansen og Randwijk 2013). Når professionelle ser diagnosticerede 
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mennesker med psykisk lidelse som svagelige og barnagtige, rejser der sig en 
implicit moralsk appel for den professionelle om at beskytte vedkommende 
mod sig selv, idet han/hun anses som en, der ikke selv kan træffe myndige og 
’hensigtsmæssige’ beslutninger om egen mentale sundhed. I modsætning til at 
indgå i en ligeværdig dialog med vedkommende bliver det en professionel pligt at 
sikre, at vedkommende vælger at involvere sig (cf. autonomi) og deltager aktivt i 
behandlingen ved at forene sig med de professionelles virkelighedsopfattelse og 
syn på behovet for forandring. Når professionelle fokuserer entydigt på at sikre 
personens autonomi/selvbestemmelse på denne måde betones den radikale 
forestillings normative kerneantagelse om, at personen skal realisere sig selv og 
være selvbestemmende (Oute 2017). Når de professionelle stiller krav om, at 
personen skal være selvbestemmende og i forandring kan det diagnosticerede 
menneske således reelt ikke vælge ikke at deltage og gå i dialog med professionelle 
for at opnå selvindsigt, sygdomsindsigt eller selvrealisering. På den måde er de 
professionelles måde at stille krav om at være selvbestemmende, paradoksalt 
nok, med til at fratage den diagnosticerede person sin autonomi, agency 
og handlekraft. Det manifesterer sig ved, at forestillingens repræsentanter 
underkender den diagnosticerede persons muligheder for selv at bestemme, 
hvordan og hvornår vedkommendes mentale sundhed og identitet bør forandres. 
Repræsentanter for kønspolitiske forestilling vil derfor fortolke betydningen 
af den radikale forestillings emancipatoriske betoning af den diagnosticerede 
persons aktive deltagelse og involvering sådan, at begreberne vendes på hoved. 
I den kønspolitiske forestilling bruges begreber som recovery, deltagelse og 
involvering i stedet til aktivt at sikre, at den diagnosticerede person underkaster 
sig relationen og identificerer sig med den professionelles perspektiv på 
situationen (Oute 2017). Som sådan kan det institutionalisede forhold mellem 
patient og behandler reproduceres i subordineringsprocessen i mødet mellem 
den kønspolitiske og radikale forestilling. 
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Konklusion

Denne artikel anskueliggør og diskuterer, hvordan de tre dominerende 
forestillinger om psykisk lidelse og deres syn på god praksis, og værdikampene 
imellem dem, kan være udtryk for forskellige teoretiske, kulturelle, politiske og 
fagprofessionelle idéer og værdier. Med udgangspunkt i tidligere forskning fra det 
psykiske sundhedsområde fremviser artiklen en psykopolitisk, en kønspolitisk og 
en radikal forestilling om god praksis, som på samme tid gør sig gældende blandt 
professionelle på det psykiske sundhedsområde, bl.a. i behandlingspsykiatrien, 
socialpsykiatriske indsatser, psykosociale og rehabiliterende indsatser i 
kommunale kontekster og på stofbehandlingsområdet. Artiklen viser, 
at den psykopolitiske forestilling anskuer det diagnosticerede menneskes 
identitetsudvikling og recovery som et imperativ, som kommer statens 
konkurrencedygtighed og funktion til gode. I den kønspolitiske forestilling 
opfattes det som et gode, at de professionelle benytter (svage) paternalistiske 
metoder til at sikre, at det diagnosticerede menneske udvikler en, ifølge de 
professionelle, mere hensigtsmæssig virkelighed og ’korrekt’ autonomi for at 
blive livsduelige mennesker. Dette til trods for, at opnåelsen af dette gode virker 
som et styrende princip, der cementerer det traditionelle institutionaliserede 
forhold mellem en ’mervidende’ professionel og en inferiør, umyndig og svag 
patient (Oute 2017). I den forstand repræsenterer den radikale forestilling 
en form for praksis, som er mere etisk eller human end de to forudgående 
forestillinger (Karlsson og Borg 2013; 2017). På den ene side kan man sige, at 
dette argument, per definition, er forkert, fordi de tre forestillinger netop hviler 
på forskellige etiske idealer og værdiladede opfattelser af god praksis. På den 
anden side er den radikale forestilling mere optaget af relationel praksis, fordi 
forestillingen repræsenterer et humanistisk-socialt orienteret modsvar eller 
antidot til den psykopolitiske forestilling om den selvansvarlige og nyttige borger 
og den kønspolitiske forestillings umyndiggørende og institutionaliserende 
orientering. I lyset af den dehumanisering og de demokratiske problemer, der 
hhv. knytter sig til de psykopolitiske og kønspolitiske forestillingers bestræbelser 
på at styre det diagnosticerede menneskes identitetsudvikling og indflydelse 
på sin egen situation, kan det være værd at overveje det paradoksale i, at 
synspunkter og praksisser, der er forenelige med den radikale forestilling og 
FN’s anbefalinger om flerfagligt sundhedsarbejde, ofte ses som civilt ulydige, 
illegitime eller ’ekstreme’ af repræsentanter fra medicinske professioner. Det kan 
hænge sammen med, at indsatsen tager udgangspunkt i, at hjælpens primære 
formål hverken er at være økonomisk nyttig, fag-legitimerende eller institutions-
opretholdende, men orienteret mod at modvirke ekspertvælde og skabe social 
forandring, så socialt udsatte med psykiske problemer og/eller stofproblemer 
får mulighed for at leve meningsfulde liv.

I det lys rejser artiklen diskussioner om, hvordan de tre forestillinger dels lapper 
konceptuelt over hinanden og dels, hvordan en række konfliktforhold imellem 
dem kan komme til udtryk. Artiklens hovedpointe er, at de tre forestillinger 
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konkurrerer med hinanden i praksis om at definere etisk god praksis, og det 
rejser spørgsmålet, om det ville være mere hjælpsomt for brugerne af de 
psykiske sundhedstjenester at tale mere om, hvilke fordele og ulemper, der er 
forbundet med de forskellige perspektiver. Artiklen argumenterer derfor for, 
at viden om disse tre forestillinger er vigtig, fordi den kan danne grundlag for, 
at særligt professionelle og til dels pårørende og frivillige kan forholde sig etisk 
og refleksivt til egen og andres praksis på det psykiske sundhedsområde, samt 
fremtidige forskningstemaer.
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Denne artikel omhandler praktikken i pædagoguddannelsen, som efter de 
seneste reformers formalisering og faggørelse er blevet et uddannelsesrum, 
hvor ”opgave”, ”eksamen” og ”kompetencemål” er blevet uomgængelige 
fænomener. Artiklen viser, hvordan praktikkens aktører bakser med at 
leve op til de mål og evalueringskriterier, der er fastsat for praktikken. 
På baggrund af denne baksen konstrueres to forskellige forståelser af, 
hvad der kvalificerer den studerende til at blive pædagog og ikke mindst: 
hvad det er for en viden, som er relevant i den forbindelse. Hvor den ene 
rummer en forståelse af kvalificering som et spørgsmål om systematisk 
videnstilegnelse, er kvalificering i den anden forbundet med at forstå sig 
på, at tage ansvar for udøvelsen og sørge for at det gode bliver gjort. De 
to kvalificeringsforståelser udfoldes i artiklen med henblik på at afdække 
væsentlige spændingsforhold i pædagoguddannelsens praktik og åbne for 
diskussion af praktikkens uddannelsesopgave og af de vidensprocesser, den 
skal understøtte. 

Nøgleord: Praktik, kvalificering og viden i professionsuddannelse, 
kompetencemålsstyring, pædagogisk takt

Vi begynder med nogle feltnoter fra et vejledningsmøde, hvor Louise, 
som er studerende i en daginstitution, taler med sin vejleder om den 
præsentationsportefolie, hun skal lave som udgangspunkt for praktikprøven, 
der afslutter praktikken. ”Opgaven” som de studerende konsekvent kalder 
præsentationsportefolien, skal for Louises vedkommende handle om et forløb, 
hun har lavet med en gruppe af de ældste drenge i børnehaven, hvor de har 
arbejdet med temaet arbejdsmænd:

Line Togsverd

”Når de har været til eksamen,  
så er de tilbage igen”  

 Kvalificeringsforståelser i 
pædagoguddannelsens praktik
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Den studerende vender tilbage til opgaven. Siger at hun er lidt 
i tvivl om, hvordan hun skal bygge den op, om det behøver være 
kronologisk? Hendes vejleder siger, at han tænker, at der altså er 
forskel på teori og praksis, og det må der godt være. Forløbet blev lidt 
anderledes end det var planlagt. Imens tegner den studerende en 
trappe, siger at ”ja, det var tænkt i sådan en trappeforståelse, men 
der blev jo ligesom byttet om på to trin, fordi de der pilehytter var 
kommet og de skulle i jorden. Men jeg tror faktisk det var meget 
godt, at de havde prøvet selv at være arbejdsmænd, da vi tog op og 
så byggepladsen forleden.” Vejleder siger at det kan sagtens være, 
men han kan ikke se et problem i, at hun bytter rundt på de to 
trin i opgaven. Den studerende siger at ja, det giver god mening, 
for hun har arbejdet med sådan en trappeopbygning, ”hvor man 
tager et trin ad gangen og ikke lige pludselig tager to”. Vejleder 
siger at ”ja, og så i praksis, så sker der bare hele tiden noget andet, 
end det man har planlagt”

Da jeg senere på dagen spørger til samtalen, forklarer Louise, at hun vil fremstille 
aktiviteterne som et forløb, hvor hun ligeså stille, trin for trin, ”har bygget på”, 
efterhånden som arbejdet med forløbet skrider frem. Og så passer det bedre 
at fremstille de aktiviteter, hun har lavet, i en anden rækkefølge. Konkret vil 
hun fremstille det sådan, at hun havde drengene med på en byggeplads for at 
se på maskiner og arbejdsmænd, før de selv skulle prøve at være byggemænd og 
grave pilehytter ned på legepladsen. Selvom det altså skete i modsat rækkefølge. 
Forklaringen hjælper mig til at forstå lidt mere, men den rejser også forundring 
og spørgsmål og en fornemmelse af utakt, som jeg nedskriver på et ark papir, da 
jeg er kommet hjem:

Det er tilsyneladende vigtigere for Louise, at forløbet tager 
sig rigtigt ud (i forhold til en eller anden målestok? Hvilken?) 
end at beskrive og tænke over forløbet, sådan som det gik til og 
beskrive hvordan hun, på godt og ondt, har bakset med forløbet 
og drengegruppen. Hvordan giver det mening? Hvad er det, hun 
synes, hun skal leve op til? Hvad er det for kræfter, der er så stærke, 
at det giver mening at lave om på forløbet?

Om artiklens forskningsmæssige præmisser, ærinde og 
opbygning

Artiklen er baseret empiri og analyser i forskningsprojektet Pædagoguddannelsens 
praktik og dens bidrag til dannelse af professionsidentitet (Rothuizen, Togsverd, 
Bayer, Højberg, & Falkenberg, 2020). Projektet var eksplorativt og tilrettelagt 
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som et multiple casestudie (Flyvbjerg, 2010), hvor vi fulgte 12 studerende 
i dagtilbudsspecialiseringen i deres praktik i foråret 2019. Med casestudiet 
som læringsmetode (Flyvbjerg, 2010, p. 466), søgte vi nuancerede indblik i, 
hvordan praktikken aktuelt afvikles, forstås, fortolkes og forvaltes; hvordan 
de studerende kommer på sporet af en professionsidentitet; og hvad der i 
praktikinstitutionen har betydning herfor. Konkret er de studerende observeret 
i 3 dage af deres praktik. Der er tale om åbne observationer, hvor vi har fulgt de 
studerende i institutionens hverdagsliv og taget feltnoter, hvor vi så fyldigt og 
tykt som muligt (Geertz, 1973), har beskrevet hvad de har lavet, og løbende ført 
feltsamtaler med dem derom. Hensigten har været – åbent og nysgerrigt – at 
udforske hvad de studerende konkret foretager sig i praktikken, med hvem og 
hvorfor, og hvad der ser ud til at have betydning for og i det uddannelsesrum, 
som praktikken udgør. De studerende er altså betragtet som meningssøgende 
og –skabende subjekter, der i praktikken gør et stykke arbejde for at forstå 
sig selv og det praksisfællesskab, de skal gøre sig til deltagere i (Wenger, 2004). 
Vi har derudover observeret vejledning, og interviewet såvel studerende, 
praktikvejledere og ledere både før og efter observationsdagene, samt analyseret 
relevante styringsdokumenter for praktikken. Vejledere og ledere er interviewet, 
fordi vi betragter dem som væsentlige aktører i relation til de studerendes 
praktikforløb, som på en og samme tid har ansvar for, indsigt i og erfaringer med 
praktikken, sådan som den søges afviklet på praktikinstitutionerne. Vi har spurgt 
til deres erfaringer og oplevelser med at have ansvar for studerendes praktik, til 
hvordan de konkret tænker og tilrettelægger praktikvejledning og ser sig selv 
og institutionen, som bidrag til de studerendes praktikforløb. Vi har gennem 
de mange sammensatte undersøgelsesgreb (se også Rothuizen et al., 2020 
for projektets præmisser og fremgangsmåder) søgt et righoldigt og nuanceret 
indblik i, hvordan både praktikinstitutioner og de studerende arbejder med at 
skabe mening og fagprofessionel udvikling i praktikinstitutionens hverdagsliv. 
Alle institutioner og interviewpersoner er anonymiseret af etiske grunde.

I en første kodning af interviews og feltnoter dukkede ”opgave” og ”eksamen” 
op som genkommende temaer. Ikke så underligt måske, for de studerende er 
selvfølgelig optagede af at finde ud af at leve op til de evalueringskriterier, som 
praktikken skal afsluttes med. Jeg blev imidlertid optaget af, hvordan ”opgave” 
og ”eksamen” tillægges betydning og i interviews og feltnoter fremtræder som et 
problem, altså som noget studerende og praktikvejledere bakser og bøvler med 
at håndtere og omgås på meningsfulde måder. En vejleder siger f.eks.:

Set som praktiksted så synes jeg den fylder utrolig meget for den 
studerende. Der bliver brugt meget energi på, om det også er 
den opgave, hvor jeg egentlig hellere vil have fokus ligger på at 
være i praktikken, og reflektere og udvikle sig. Og det gør man 
selvfølgelig også, og det skal frem i opgaven, men jeg synes bare det 
at skulle aflevere en opgave og skulle bedømmes på og eksamineres 
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i, det tager fokus fra den der væren i praktik. Det giver en anden, 
den sidste uge når de har været til eksamen, så er de tilbage igen, 
men der går lige sådan en måneds tid op til…..

Denne artikel tilbyder et særligt perspektiv på praktikken. Jeg tager afsæt i – 
og vender løbende tilbage til - Louises baksen med ”opgaven” og ”eksamen”, 
for at pege på en problematik af almen relevans. Nemlig en problematik, 
der handler om, hvordan politiske bestræbelser på at faggøre praktikken og 
højne uddannelsesudbyttet for den studerende, oversættes, forhandles og 
skaber spændinger i praksis. Jeg optegner praktikken som et dynamisk og 
spændingsfyldt uddannelsesrum, hvor feltets aktører bakser med at orientere sig 
efter to samtidige kvalificeringsforståelser, som rummer substantielt forskellige 
forestillinger om, hvad der kvalificerer den studerende til at blive pædagog. Hvor 
den ene rummer en forståelse af kvalificering som et spørgsmål om systematisk 
videnstilegnelse, er kvalificering i den anden forbundet med komme til at forstå 
sig på og tage ansvar for at det gode bliver gjort. I artiklen forbinder jeg denne 
kvalificeringsforståelse med begrebet pædagogisk takt, som jeg med Max van 
Manen forstår som en vidensform, der knytter sig til handlinger og praksis, som 
gerne skal have en pædagogisk og dermed moralsk karakter (Manen, 2008, 2015). 
Pointen med analysen er ikke at påstå, at der ikke kan være andre forståelser i 
spil; eller at den ene er vigtigere end den anden. Pointen er at bidrage til indsigt 
i, hvordan den studerende kan komme til at lære sig noget om at være pædagog, 
og spørge til hvad det er for vidensprocesser, som foregår i praktikken. Analysen 
peger på en betydelig utakt, som set fra et pædagogisk og uddannelsesmæssigt 
er uhensigtsmæssigt, fordi utakten stiller sig i vejen for en egentlig samtale og 
refleksion om, hvad praktikken er for et uddannelsesrum, hvad der bør foregå 
og med hvilket formål. Med min egen baggrund i og mangeårige engagement i 
pædagoguddannelsen, som både forsker og underviser, håber jeg, at artiklen vil 
bidrage til, at aktørerne i pædagoguddannelsen og dens fortsatte udvikling får et 
rigere grundlag for at afsøge handlemuligheder.

Teoretisk er jeg inspireret af forskning, der, med forskelligt teoretisk udgangspunkt 
og med forskellige empiriske felter, udfordrer det, man kan kalde en ”realistisk 
og lineær implementeringsforståelse”. Særligt i policyantropologien (Levinson 
& Sutton, 2001; Levinson, Sutton, & Winstead, 2009; Shore & Wright, 1997; 
Wright, 2011) og i governmentality-forskningen (eks. Dean, 2006) arbejder 
man med at forstå politik og styring som mening, magt og normativitet, 
der forhandles og skabes i en kompleks social praksis gennem dokumenter, 
beslutningstagere, institutioner og eksplicit politiske magt. Men også gennem 
mere beskedne redskaber og teknologier eller uofficielle, vilkårlige eller spontant 
opståede retningslinjer og normer, der optages i det sociale (Staunæs, 2007; 
Staunæs, Brøgger, Krejsler, & Krejsler, 2018). En væsentlig præmis for analysen 
er, at jeg forstår fænomener som ”opgave”, ”eksamen” og ”kompetencemål” 
som styringsteknologier, der virker ind og handler på, men også med og 



144 ”Når de har været til eksamen, så er de tilbage igen”   

TE
M

A
#2

 - 
AU

G
U

ST
 - 

20
20

 S
. 1

40
 - 

15
9

mod andre handlekræfter i praktikkens uddannelsesrum. Jeg er optaget af 
de translationsprocesser (Latour, 2008), hvori aktørerne ”transformerer, 
oversætter, forvrider og modificerer den betydning eller de elementer, som det 
er meningen, de skal transportere” (Latour, 2008, p. 132). Sådan som Louise og 
hendes vejleder oversætter et pædagogisk forløb til ”opgave”. 

En væsentlig præmis for analysen er desuden, at jeg forstår vejledere og 
studerendes baksen og bøvlen med ”opgave” og ”eksamen”, som meningsfulde 
processer, fortolkninger og handlinger, hvorigennem aktørerne også 
forholder sig til, hvad der er pædagogisk ønskværdigt, og hvad der ikke er det 
i relation til praktikken. Jeg fortolker altså vejledere og studerendes udsagn 
og handlinger som sammenhængende med deres forståelser af og erfaringer 
med, hvad kvalificering til pædagog handler om, og hvad det er for nogle 
vidensprocesser, som er betydningsfulde i den sammenhæng. Det er en læsning 
og fortolkning af materialet, som tager afsæt i en forståelse af pædagogik som en 
humanvidenskabelig disciplin, der beskæftiger sig med den særegne menneskelige 
praksis, det er at opdrage, danne og udvikle kommende generationer (eks. 
Biesta, 2012, 2015b, 2015c, 2015a; Løvlie, 2003, 2007; Rothuizen, 2020). At 
uddanne sig til pædagog er i denne forståelse et spørgsmål om at tilegne sig en 
særlig faglighed, den pædagogiske, og den er særlig på den måde, at den retter sig 
mod et gode – god pædagogik - som man nok kan sætte ord på, men hvor der 
ikke gives en opskrift på, hvordan dette gode kan opnås (Jørgensen, Rothuizen, 
& Togsverd, 2019; Rothuizen & Togsverd, 2020; Togsverd & Aabro, 2020). 
Jeg betragter altså praktikken og den pædagogiske praksis praktikken retter 
sig mod som en fortolkende og værdiorienteret kulturel praksis (Løvlie, 2003; 
Rothuizen, 2015; Rothuizen & Togsverd, 2020), som formidles konkret og 
situationelt gennem professionsudøverens handlinger og valg, der gerne skal 
have en moralsk orientering, en pædagogisk rettethed. En væsentlig dimension 
af professionens videnstilegnelse handler i denne forståelse om at forstå sig på 
pædagogisk praksis og kvalificering knytter sig til udvikling af værdiorienterede 
moralske vidensformer, som jeg i artiklen udfolder med begrebet pædagogisk 
takt (Manen, 2008, 2015).

Efter denne introduktion til artiklens problematik, redegør jeg i det følgende 
kort for den betydelige formalisering og faggørelse af praktikken, som gør at 
fænomener som ”opgave” og ”eksamen” bliver handlekræfter i praktikken. 
Jeg viser herefter hvordan bekendtgørelsens orientering mod læringsudbytte 
introducerer en specifik kvalificerings- og vidensforståelse med tilhørende 
evalueringskriterier, som får betydning for, hvordan Louise og andre studerende 
fremstiller deres kvalificering i praktikken. Jeg viser herefter, hvordan den 
står i et spændingsforhold til de vidensprocesser og kvalificeringsforståelser, 
som opleves som meningsfulde af praktikkens aktører. Fra deres perspektiv 
handler kvalificering om at opøve en forståelse af og fornemmelse for, 
hvad der er pædagogisk betydningsfuldt og hvordan man kan tage ansvar 
herfor. Artiklen afsluttes med, at jeg opsamler og diskuterer, hvad det er for 



145”Når de har været til eksamen, så er de tilbage igen”   

TEM
A

#2 - AUG
U

ST - 2020 S. 140 - 159

forståelser, fortolkninger og forvaltninger af praktikken som uddannelsesrum, 
kvalificeringsforståelserne implicerer – en diskussion der rejser principielle og 
pædagogiske spørgsmål om, hvad praktikken i pædagoguddannelsen skal gøre 
godt for, og hvilke formål den bør tjene.

En øget formalisering af praktikken 

Pædagoguddannelsen i Danmark har historisk altid indeholdt praktik, men 
der er, særligt hen over de seneste bekendtgørelsesændringer i 2006 og 2014, 
sket hvad man kan kalde en betydelig formalisering og faggørelse af praktikken 
i form af en højere grad af centralisering, standardisering og eksplicitering af de 
faglige mål og betingelser for praktikken (Bøje, 2013; Højberg, 2015; Nielsen & 
Bøje, 2017; Rothuizen & Togsverd, 2019).

De første skridt i denne retning påbegyndtes ved den forrige reform af 
uddannelsen i 2007 (Bøje, 2013; Bøje & Togsverd, 2014; Højberg, 2015; 
Nielsen & Bøje, 2017). Forud for reformen blev der udarbejdet en evaluering af 
pædagoguddannelsen, hvor evalueringsgruppen problematiserede, at praktikken 
led af et fravær af styring og mål og dermed også af kvalitetsproblemer: 

Praktikken udgør 40% af den samlede studietid og foregår udenfor 
seminariernes egne rammer, hvilket stiller ekstra store krav til 
kvalitetssikringen af den. For at der ikke skal blive tale om helt 
løsrevne perioder, stilles en række præciserede krav til forberedelse, 
gennemførelse og bearbejdning af de enkelte praktikperioder 
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2003, pp. 20–21).

EVA angav, at formålet med praktikken forekom uklart, og at ”Praktikken 
må ikke bare blive seks måneders øvelse i almindelige arbejdsfunktioner.”  
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2003, p. 128).

Den diskussion om praktikken, som evalueringsgruppen rejste i 2003, var 
ikke ny, og frem mod reformen i 2007 bølgede diskussionerne om, hvordan 
og hvorvidt det kunne lade sig gøre at omlægge praktikken til SU-finansiering 
for at understrege uddannelsesformålet. Det lykkes ikke at finde midlerne. I 
stedet kom en bekendtgørelse, der søgte at imødekomme problematiseringer 
af praktikken som ren arbejdsprøvning og socialisering. Udover at introducere 
en målstyring, der præciserede krav til praktikken i bekendtgørelsen i form af 
centrale kundskabs- og færdighedsområder, regler og procedurer omkring 
uddannelsesmål, evaluering og godkendelse og praktikuddannelsesplan 
(Bøje, 2013; Bøje & Togsverd, 2014; Højberg, 2015; Nielsen & Bøje, 2017), 
udsendte ministeriet også en omfattende håndbog, der skulle informere og 
vejlede praktikstederne om praktikken og de bekendtgørelsesfastsatte krav 
(Undervisningsministeriet, 2009). 
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Forud for den seneste bekendtgørelsesændring i 2014 blev der igen fremsat 
ønsker om at sikre en bedre og mere ensartet kvalitet i praktikken, især fra 
de studerendes organisationer. Resultatet blev heller ikke denne gang, at 
pædagoguddannelsens praktikker blev SU-finansieret. I stedet søgte man 
at skabe bedre betingelser for at sikre et højt uddannelsesudbytte for de 
studerende ved centralt at fastsætte kompetencemål og relativt ekspliciterede 
videns- og færdighedsmål for hver praktikperiode, ligesom man, som led i 
Bolognaprocessen, gjorde det i uddannelsens øvrige moduler (Nielsen & 
Bøje, 2017, p. 36). Derudover indførtes en afsluttende praktikprøve, der som 
uddannelsens øvrige prøver har til formål at vurdere graden af målopfyldelse 
hos de studerende. Vi har altså at gøre med en bekendtgørelse, som er orienteret 
efter en målstyringslogik, der indebærer, at uddannelse - også i praktikken - kan 
sættes på foruddefinerede mål, som kan vurderes ved en prøve. Meningen er, at 
studerende og vejledere skal orientere sig efter de kompetencemål og tilhørende 
videns- og færdighedsmål, og som vi skal se i det følgende, er det da også netop 
det, der sker. 

Tilbage til Louises opgavearbejde

Lad os vende tilbage til Louise og se nærmere på, hvordan hun forstår og 
fortolker arbejdet med sin præsentationsportefølje. Der er nemlig en forhistorie, 
som i denne sammenhæng er interessant, fordi den peger på, hvordan 
bekendtgørelsens mange mål translateres. Louises forløb med de store drenge 
er kommet i stand, fordi hun gerne vil tage medansvar for stuens børn og 
pædagogik. Og her har en gruppe drenge over nogen tid vakt bekymring, fordi 
pædagogerne oplever at de - helt bogstaveligt - kæmper og slås om positionerne i 
drengegruppen. I et interview fortæller vejleder om, at pædagogerne har følt sig 
noget magtesløse overfor drengenes samspil, men også, at de ser det som deres 
opgave at tage ansvar for, at samspillet i gruppen ændrer sig - inden drengene 
kommer i skole. Bakket op af kollegerne, vælger den studerende derfor at lave et 
aktivitetsforløb for drengene, der skal handle om temaet ”arbejdsmænd”, som 
er en fælles fascination for drengene. Formålet med forløbet er, at de skal lære at 
være gode kammerater og at tage hensyn til hinanden.

Som indledning til de dage, hvor jeg skal følge Louise i praktikken, interviewer 
jeg hende. Jeg spørger bl.a. til, hvad der har været betydningsfuldt for hende 
i denne praktik, og hun peger uden tøven på dette forløb. Louise fortæller, 
hvordan hun gik i gang med forløbet med optagetheder af teoretiske begreber 
som ”demokratisk deltagelse” og ”børneperspektiver”, og at hun derfor havde 
intentioner om at inddrage drengene i en samtale om, hvordan gode venner 
behandler hinanden osv. Men det første møde med drengene går galt. Den 
studerende oplever, at hun fuldstændig mister kontrollen over situationen, og 
må afbryde aktiviteten. Hun fortæller: 
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Det vil jeg sige, det var point of no return. Det var ligesom, okay 
det her billede af, hvem jeg er som Louise, som pædagogstuderende, 
det er fuldstændig krakkeleret, fordi det er ikke sådan, jeg er, det 
er noget, jeg har opstillet i form af noget, jeg har proppet ind i 
hovedet fra studiet og viden- og kompetencemål, hvem jeg godt 
kunne tænke mig at være som pædagog, men det er, hvem jeg i 
virkeligheden er, jeg skal fokusere på. […] Det er jo det, praktikken 
har gjort for mig, på trods af jeg ikke er færdig endnu. Jeg kan nå 
at lære noget endnu, men hovedemnet i min praktik er mig selv. 
Det er det blevet.  (Interview Louise, 1.3., linje 384-394)

”Opgave” som et specifikt narrativ om kvalificering 

I mine mange samtaler med Louise og hendes vejleder vender de igen og igen 
tilbage til dette point of no return og den udvikling, de begge fortæller, at 
oplevelsen har igangsat for Louise. Louise er i gang med at lære noget væsentligt 
om, hvordan hun kan tage ansvar for sin professionsudøvelse og for de børn, 
hun er sammen med, fortæller de, og de beskriver begge forløbet, der gik galt 
som helt afgørende herfor. Alligevel fremstiller hun en helt anden – og for den 
udenforstående forsker noget overrumplende version - af, hvordan forløbet 
med drengene gik for sig i ”opgaven”. Den bliver et narrativ om, hvordan hun 
har anvendt teoretisk viden og systematiske observationer til at identificere et 
udviklingsbehov hos drengene; planlagt og gennemført en intervention med 
passende og trinvis progression; og dokumenteret forløbet og den progression, 
drengene har gennemgået. Den dannelsesrejse og personlige udvikling, Louise 
og hendes vejleder er enige om, er det vigtigste i forløbet og helt afgørende for 
hendes kvalificering til pædagog, finder ikke vej til ”opgaven”. 

Analytisk må man forstå det sådan, at Louise og hendes vejleder forstår og 
fortolker ”opgave”, som en særlig genre, der har til formål, at demonstrere at 
man kan honorere de mål, som er opstillet for perioden. Louise fortæller selv, at 
hun - som mange andre af praktikkens aktører – oplever ”opgave” som bundet: 

Jeg har det mest det der med, at opgaven er så bundet. Jeg oplever den er 
bundet i forhold til formalia til den, hvad skulle den kunne indeholde, og 

forventningerne til hvad vi har med, teori og sådan noget. Det er jo ikke direkte 
skrevet ned, men man kan godt mærke det mellem linjerne. Hvor man tænker i 
forhold til kompetencemålene og videns- og færdighedsmålene, så bliver det lidt 

bundet. Det gør det. (Interview 1.3 S, linje 258-262)

På Louises professionshøjskole har man i studieordningen fastsat, at den 
studerende skal udarbejde en såkaldt præsentationsfolie som prøvegrundlag. 
Her skal den studerende vise og reflektere over arbejdet med kompetencemålet, 
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og det kan – teoretisk set – gøres på mange måder. Udover nogle bestemmelser 
vedr. bilag og omfang, er der vide rammer. Når Louise, ligesom mange af vores 
øvrige informanter, alligevel forstår den som en ”opgave”, som er bundet, så 
hænger det sammen med, at bekendtgørelsen inviterer til, at målopfyldelse 
forstås og translateres på en specifik måde. For at forstå det, skal vi se nærmere 
på karakteren af de mål, som bekendtgørelsen er bygget op omkring.

Kompetencemål, videns og færdighedsmål

Der er for praktikken, som for alle andre af uddannelsens moduler, formuleret 
kompetencemål med dertil hørende videns- og færdighedsmål. Kompetencemålet 
for anden praktikperiode i dagtilbudsspecialiseringen er formuleret som følger: 

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og 
børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, 
støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske 
professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner 
til at kommunikere og indgå i relationer. (07/04/2017, 2017)

Som det fremgår, er kompetencemålet - ligesom uddannelsens øvrige 
kompetencemål - bredt formuleret, og i interviewene beskriver både vejledere 
og studerende dem som relevante og meningsfulde. I forhold til anden 
praktikperiode, fremhæver mange af dem eksempelvis, at man ikke kan 
undgå at komme til at arbejde med relationsdannelse og kommunikation og 
med ens egen andel heri, sådan som det er beskrevet i kompetencemålet. Det 
er, som nogle af vejlederne formulerer det: ”det, det hele handler om”, ”det 
er basen”. Men vejledere og studerende gengiver også en betydelig oplevelse 
af utakt. De oplever at skulle forholde sig til et mylder af mål, uden egentlig 
retning og hierarki. ”Er sundhedsfremme virkelig lige så vigtigt at kunne som 
kommunikation og relationer?”, spørger en vejleder f.eks, hvormed hun for det 
første antyder en oplevelse af en vis vilkårlighed (se evt. Rothuizen & Togsverd, 
2019 for en uddybning af vilkårligheden i bekendtgørelsens mange mål), 
men også normativitet i målene. For det andet antyder hun, at hun forstår og 
fortolker videns- og færdighedsmålene som sidestillede med kompetencemålet. 
Det er en forståelse, eller translation, som ser ud til både at være udbredt og 
overmåde betydningsfuld. Lad mig straks udfolde:

Indførelsen af kompetencemål, videns- og færdighedsmål må ses i sammenhæng 
med Bolognaprocessen, der sigtede mod at skabe et transparent europæisk 
uddannelsesmarked. Når uddannelse forstås som en vare som forbrugerne 
kan vælge imellem, skal den forsynes med en form for varedeklaration, og 
tidligt i processen, introduceres forestillingen om, at varedeklarationen kan 
laves ved at beskrive de kompetencer uddannelserne resulterer i (Rothuizen & 
Togsverd, 2019, p. 15 ff). Kompetencebegrebet resonerer med en kontinental 
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europæisk tradition for at forstå uddannelse som en proces, hvori der sker 
en personlig transformation og dannelse, der sætter den uddannede i stand 
til at tage moralsk ansvar for sit liv og sin praksis. Men som bl.a. Rothuizen 
har vist (Rothuizen, 2015, p. 35 ff), forandrer begrebet betydning undervejs 
i processen, idet man operationaliserer det åbne kompetencebegreb ved at 
eksplicitere det læringsudbytte og de læringsmål, de studerende skal opnå. 
Dermed får kompetencebegrebet en vis tvetydighed, som importeres i 
pædagoguddannelsens bekendtgørelse (Rothuizen, 2015, p. 39; Rothuizen 
& Togsverd, 2019, p. 16): På den ene side kompetencemålenes brede og åbne 
formuleringer, der resonerer med forståelser af professionsudøvelse som 
knyttet til en kompleks og åben praksis, der implicerer etiske og moralske valg 
og derfor også en fagpersonlig dannelse og refleksion. På den anden beskrives 
kompetencemålene i bekendtgørelsens §5 stk 2 som ”den viden, de færdigheder 
og den refleksion, den studerende skal kunne demonstrere ved de afsluttende 
prøver for at have opfyldt målene.” ”Den viden” og ”de færdigheder”, de 
studerende ifølge bekendtgørelsen skal demonstrere ved de afsluttende prøver, 
er beskrevet i videns- og færdighedsmålene, så det er oplagt at forstå disse som 
operationaliseringer af kompetencemålet. Lever den studerende op til summen 
af videns- og færdighedsmål er kompetencemålet for perioden nået.

Kvalificering som systematisk videnstilegnelse

I vores interviews og feltnoter kan vi se, at denne forståelse af bekendtgørelsens 
mål ser ud til at have stabiliseret sig hos vejledere og studerende. Videns- og 
færdighedsmålene sidestilles i praksis kompetencemålet og ”opgave” og 
”eksamen” kommer til at rette sig mod dokumentation af at alle, eller næsten 
alle, målene er nået. Orienteringen mod målopfyldelse får i sig selv betydning 
for, hvad det er for kvalificerings- og vidensprocesser, som nyder fremme og 
værdisættes i arbejdet med ”opgave”, men vejledere og studerendes oplevelse 
af utakt, må også ses i sammenhæng med den normativitet og værdimæssige 
orientering, videns- og færdighedsmålene implicerer. 

Praktikkens videns- og færdighedsmål er kendetegnet af, hvad jeg med 
Lars Thorup Larsen vil kalde stærke verber (Larsen, 2013). Larsen har i en 
governmentalityinspireret analyse af professionsbacheloruddannelsernes 
bekendtgørelser og kompetencemål påpeget, hvordan ord og begreber, 
der beskriver og kodificerer professionsudøveren, også subjektiverer den 
professionelle på specifikke måder. Nemlig som en professionel, der arbejder 
objektiverende og systematisk med at identificere og løse problemer. Hvor 
vidensmålene peger på de (relativt omfattende) korpus af generel og teoretisk 
viden, den kommende pædagog skal bemestre, ja så rummer færdighedsmålene 
mange stærke verber, der værdisætter en objektiverende og systematisk praksis, 
som handler om at identificere og løse problemer. Verberne: ”tilrettelægge”, 
”gennemføre” og ”evaluere” er gennemgående i de beskrevne færdighedsmål, 
sammen med ”analysere”, ”kommunikere”, ”rammesætte” og ”målsætte”. 
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Bekendtgørelsens videns- og færdighedsmål rummer altså en relativt teknisk 
instrumentel forståelse af, hvad kvalificeret professionsudøvelse indebærer, og 
hvordan viden spiller en rolle i den sammenhæng. Lidt firkantet formuleret, 
bliver teoretisk viden og specifikke færdigheder den teknik, som producerer en 
kvalificeret pædagog og sætter vedkommende i stand til at producere et specifikt 
og på forhånd defineret resultat. Louise forbinder sig til disse forståelser ved 
at fremstille ”opgave” som et narrativ, hvor det er hensigtsmæssigt at fremstille 
forløbet i en trappeforståelse, som stabiliserer videns- og færdighedsmålenes 
ideal om den systematisk arbejdende og objektiverende pædagog, der analyserer 
udviklingsbehov, iværksætter den nødvendige vidensbaserede og systematiske 
intervention bygget op om en progressionstænkning, der tilrettelægges i 
passende og afgrænsede udviklingstrin. Og her skal børnene altså have set og 
oplevet en byggeplads, dens maskiner og arbejdsmænd før de selv skal være 
byggemænd. 

Fra et analytisk perspektiv er det påfaldende, at Louise langt fra er den eneste 
studerende i vores materiale, der udarbejder ”opgave” med udgangspunkt 
i afgrænsede pædagogiske aktiviteter, som planlægges, gennemføres, 
dokumenteres og evalueres ved hjælp af en didaktisk model og dens systematik, 
som eks. SMTTE. Vi ser i materialet en vis tendens til, at ”opgave” kommer til 
at handle om den systematiske videnstilegnelse og anvendelse, den studerende 
har tillært sig, og om at ”bevise” den kvalificering og udvikling, aktiviteten har 
igangsat for børnene. Helt i overensstemmelse med det objektiverende syn på 
viden og professionsudvikling, som videns- og færdighedsmålenes stærke verber 
fremstiller som ønskværdig. Den udvikling som den studerende selv er i gang 
med, og som faktisk kunne rummes i kompetencemålets brede formuleringer, 
finder ikke plads. I hvert fald ikke i Louises ”opgave”.

At forstå sig på pædagogisk praksis - kvalificering som 
udvikling af pædagogisk takt 

Når praktikkens aktører oplever, at ”opgaven” er bundet eller fylder for meget, 
så handler det i min fortolkning om, at praktikken vurderes ud fra kriterier, der 
opleves som urimelige i forhold til dét, de mener kvalificering i praktikken bør 
handle om. En vejleder fortæller:

Jeg bliver så ked af det, for de kan nogle ord, og de kan bruge 
nogle forskellige metoder og de kan sige det, men jeg har aldrig se 
dem anvende det i praksis. Og det er der hvor jeg nogle gange kan 
blive ked af det og føle, at vi som institution kan blive underkendt 
lidt i vores måde at kunne dumpe en studerende på. Fordi vi har 
også haft studerende her hvor hele huset har sagt, jamen prøv at 
hør her, hun kan knapt nok være sammen med børnene, og når 
hun går fra med to børn, så går det galt for hende, og hun kan slet 
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ikke se børnenes behov og på den måde. Men vedkommende kan 
skrive en opgave og kan forsvare sig, og så får man ti eller tolv, og 
det er jo noget af det, hvor jeg siger…. jeg plejer at sige, at når de 
har været her, så vil jeg gerne have dem som kollega. Så synes jeg, 
at jeg glæder mig til du bliver færdig for det bliver en god kollega 
at få. Uanset om det er for mig eller for en anden. (Interview 
vejleder)

Praktik baserer sig historisk på en kvalificeringsforståelse, hvor den kommende 
professionsudøver gør sig til deltager i udøvelsen og herigennem får indsigt, 
erfaringer og viden der gør, at man senere vil kunne varetage den (Bayer, 2001; 
Højberg, 2015; Lave & Wenger, 2003). Socialisering og identifikation med andre 
udøvere indenfor faget er betydningsfuld for en sådan kvalificering, men som jeg 
læser vejledere og studerende, opfatter de kvalificering i praktikken som andet 
og mere end den simple tilpasning og arbejdsprøvning, evalueringsgruppen 
frygtede i 2003. Vejlederen beskriver i citatet ovenfor, at det er betydningsfuldt, 
at den studerende interesserer sig for og bliver i stand til at ”se børnenes behov” 
og ”kunne være sammen med børnene” – både som individer og som gruppe. 
Hun udtrykker her, at ikke alle handlinger er gode i pædagogisk praksis, og at 
det derfor er vigtigt at vide at gøre dét, der er passende og betydningsfuldt i et 
pædagogisk perspektiv. 

Forstår man, som vejlederen i citatet ovenfor, pædagogisk faglighed som 
et spørgsmål om at vide, hvad der er pædagogisk værdifuldt, så har man en 
forestilling om, at den professionelle må være sensitiv, have fornemmelse for tid 
og sted, for hvad der er pædagogisk værdifuldt, og for hvordan man respondere 
på pædagogisk passende måder. En tilgang til at forstå og begrebssætte en 
sådan praktisk pædagogisk viden, er bl.a. udarbejdet af Max van Manen, der 
genintroducerer begrebet pædagogisk takt, bl.a. i sin seneste bog: Pedagogical tact. 
Knowing what to do when you don´t know what to do (Manen, 2015). Manen 
beskriver pædagogisk takt som en praktisk viden med egne fænomenologiske 
kvaliteter og en egen normativ integritet (Manen, 2008, p. 18). Den er, skriver 
Manen, forbundet med pædagogisk sensitivitet og omtænksomhed, med en 
kropslig og sanselig moralsk fornemmelse af, hvad der vil være passende og 
taktfuldt at gøre i konkrete situationer, som man selv er medskaber af: 

To act tactfully […] may mean in a particular situation to be 
able to see what goes on with children, to understand the child’s 
experience, to sense the pedagogical significance of this situation, 
to know how and what to do, and to actually do something right. 
Often tact involves a holding back, a passing over something 
(Manen 2008, s. 15)
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Læser man vejlederens udsagn ovenfor sammen med Manens udfoldelse af 
pædagogisk takt, er det tydeligt, at socialisering i og identifikation med praksis 
ikke gør det alene. I det perspektiv er praktikkens særlige kvalitet og bidrag til den 
studerendes kvalificerings- og vidensprocesser, at den studerende her kan tilegne 
sig pædagogiske kriterier for, hvad der er betydningsfuldt og opøve pædagogisk 
takt. I det perspektiv er praktikkens særlige kvalitet, at den studerende her kan 
øve sig i at opfatte, opfange og have omtanke for relationelle perspektiver i den 
sociale og fysiske praksis, han eller hun befinder sig i, og øve sig i at afstemme 
sine handlinger og væremåde. At være bekendt med sin praksis, at forstå sig på 
sin praksis, er i udøvernes forståelse en viden og kvalificering i sig selv. Det er, 
påstår jeg med Manen, netop dén form for viden, vejlederen i citatet ovenfor 
taler om, når hun taler om ”den der væren i praktikken” som betydningsfuld 
for den studerendes kvalificeringsprocesser. Og sådanne vidensprocesser, den 
studerende kan komme tilbage i, når eksamen er overstået.

Fra et pædagogisk perspektiv er sanselige, værdimæssige, moralske og personlige 
dimensioner af professionsudøvelsen ikke perifære, og de er det derfor heller 
ikke i de kvalificerings- og vidensprocesser, praktikken skaber rum for. Vejledere 
og studerende fortæller på forskellige måder om, at netop arbejdet med den 
studerendes tilgang til at være pædagog er et hovedtema i praktikken, et fagligt 
og dannelsesmæssigt omdrejningspunkt. Kvalificering og videnstilegnelse 
handler om at gøre sig erfaringer med og lære sig noget om de fortolkninger, 
forvaltninger og forståelser, som er indlejrede i den specifikke fagprofessionelle 
og institutionelle kultur, den studerende indgår i, men også at undersøge og 
forholde sig til, hvordan ens egne værdier og habituelle forudsætninger spiller 
med og mod i forhold til at skabe god – eller ønskværdig - pædagogik. Mange 
af vores informanter fortæller om, at den studerende må ”bringe sig selv i spil 
”,”tage ansvar” og ”turde se indad”, men også at praktikstedet gerne ser, at de 
studerende stiller spørgsmål til den pædagogiske praksis på stedet. 

Jeg læser materialet sådan, at vejlederne ser kvalificering som processer, som 
indebærer en selvstændig moralsk dimension: Den studerende er kvalificeret 
og vidende, når han/hun kan træde selvstændigt frem som en pædagog, der 
kan handle klogt og tage ansvar for udøvelsen. I min fortolkning er det præcis 
sådanne videns- og kvalificeringsprocesser, Louise taler om, når hun siger, at ” 
hovedemnet i min praktik er mig selv. Det er det blevet.” 

Både vejledere og studerende giver udtryk for, at det ikke er ualmindeligt at 
opleve, at en studerende sagtens kan være kompetent og leve op til målene, uden 
at være dannet som fagperson. Når det er relevant med en sådan konstatering 
i vores sammenhæng, er det fordi dannelse, til forskel fra en simpel opfyldelse 
af prædefinerede (akademiske og tekniske) videns- og færdighedsmål, netop 
rummer en personlig og moralsk dimension: en evne, en vilje og en drivkraft 
til ikke blot at imødekomme krav, men også forholde sig til hvilke krav, der er 
rimelige, gode og rigtige at imødekomme, og hvad der skal forstås som relevante 
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opgaver. 

Opsamling og afslutning/diskussion 

Spørgsmålet om professionsviden, om hvad det er for en viden og kvalificering 
kommende pædagoger skal tilegne sig, er et centralt uddannelsesmæssigt 
spørgsmål. Spørgsmålet er så, hvad det er for videns- og kvalificeringsprocesser, 
som er ønskværdige i pædagoguddannelsens praktikker.

I pædagoguddannelsens praktik er der indført kompetencemål og en afsluttende 
praktikprøve i en politisk ambition om at styrke uddannelsens kvalitet og 
vidensniveau og højne uddannelsesudbyttet. Men man har også fået en 
bekendtgørelse, som er kendetegnet af et mylder af mål, uden at der er klarhed 
omkring hvordan de mange mål relaterer sig til hinanden. I praksis betyder 
det let, men selvfølgelig ikke nødvendigvis, at kompetencemålet translateres 
som summen af videns- og færdighedsmål. Og udover, at det indebærer, at de 
studerende skal leve op til en betydelig mængde af forskelligartede mål, får en 
sådan forståelse også betydning for, hvordan den studerendes kvalificerings- og 
vidensprocesser fremstilles og tillægges værdi. 

Videns- og færdighedsmålene implicerer en forståelse af profession som noget, 
der henter sin legitimitet fra systematisk videnstilegnelse, og som er knyttet til 
udførelse af bestemte og forholdsvist afgrænsede opgaver. I en sådan forståelse 
er henvisning til moralsk ansvar og fagpersonlig udvikling som legitimering for, 
hvordan opgaverne udføres, udtryk for svag faglighed og professionalisering, 
og man vil derfor heller ikke begræde, at sådanne dimensioner ikke finder 
plads i ”opgave” og ”eksamen”. Populært sagt kan man sige, at man ikke 
får et højere fagligt niveau, ved at gøre det til en personlig sag, hvordan man 
udøver sin praksis (se eks Bayer, 2017 for en sådan diskussion). Forstår man 
derimod profession som noget, der henter sin legitimitet i professionsudøverens 
kapacitet til at oversætte generel viden om, hvad der er værdifuldt, i konkrete og 
altid forskellige situationer (se eks. Grimen & Molander, 2010), så har man en 
forestilling om, at den professionelle må være sensitiv, have fornemmelse for tid 
og sted, og respondere på pædagogisk passende måder. Kvalificering indebærer 
i den forståelse, at man arbejder med at forstå sig på pædagogisk praksis, at 
man opøver pædagogisk takt, en praktisk og moralsk viden om, hvad der er 
pædagogisk ønskværdigt, og hvad der - konkret og situationelt - skal til for at det 
gode bliver gjort. Den studerende skal derfor blive bekendt med praksis, men 
også arbejde med hvordan egne værdier, handlemønstre og normer spiller med 
og imod det pædagogisk ønskværdige. I et sådant perspektiv må kvalificering 
og vidensprocesser ses som personlige tilegnelse- og dannelsesprocesser, og ikke 
som en simpel kognitiv tilegnelses- eller produktionsproces. 

Når ”opgave” og ”eksamen” giver bøvl og skal bakses med, hænger det sammen 
med, at vejledere og studerende ikke oplever, at sådanne erfaringer, videns- og 
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dannelsesprocesser kan finde plads og tillægges betydning i den formelle 
evaluering af praktikken. Der er simpelthen utakt. ”Opgave” bliver derfor 
let noget, der hører under ”skole” og ”eksamen”, og det er en skam, fordi 
man herved mister mulighed for at kvalificere de vidensprocesser, som er 
afgørende i pædagogisk praksis, og som knytter sig til professionsudøvelsens 
værdimæssige, moralske og improvisatoriske dimensioner. Pædagoger kan 
ikke undvære hverken den tekniske viden, som færdighedsmålene lægger op til 
eller den generelle teoretiske viden, vidensmålene lægger op til, men ingen af 
disse vidensformer rummer endegyldige svar på enhver pædagogisk situation. 
Pointen med at bringe taktbegrebet i spil i denne artikels analyser, er at tilbyde 
en vidensforståelse, der hverken tager udgangspunkt i intellektuel eller teknisk 
viden eller henter autoritet i pædagogens person (se evt. Bayer, 2017). Som 
Manen beskriver pædagogisk takt, er det en viden med egen erkendelsesteoretisk 
struktur og normativ integritet, som kommer til syne i en taktfuld handlen. 
Her er høj faglighed nært sammenhængende med en personlig, men også 
kollektiv forpligtelse på at gøre sit bedste for at udøve, undersøge og udvikle god 
pædagogik. Heller ikke her gives der endegyldige svar på, hvad der er pædagogisk 
taktfuldt, men både kriterier og praktiske handlinger, kan undersøges og 
drøftes i et pædagogisk fagligt fællesskab. Det være sig i praktikinstitutionens 
personalefællesskab, på professionshøjskolen, eller i dialog med pædagogisk teori, 
der netop beskæftiger sig med, hvad man på forskellige historiske tidspunkter, 
i forskellige kontekster og fra forskelligt perspektiv, kan forstå som pædagogisk 
ønskværdigt. 

Line Togsverd, lektor og ph.d., har gennem mange år 
forsket i pædagogiske spørgsmål, pædagogers faglighed og 
uddannelse. Tiltræder i september en stilling som docent i 
barndomspædagogik ved UC Syd
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Denne grundbog henvender sig til studerende på pædagoguddannelsen, som 
specialiserer sig i skole og fritid. Det er et arbejdsmarked for pædagoger, som 
har været voksende siden skolereformen i 2013/14. Det er også et område, 
som nyder politikernes og forældrenes bevågenhed. Nærværende grundbog er 
hverken den eneste eller første, men der savnes fortsat beskrivelser og analyser 
af, hvordan pædagoger så håndterer opgaven. Det er på den baggrund en 
velkommen udgivelse.

Grundbogen er struktureret i fire dele: 1. Barndom, ungdom, didaktik og 
dannelse; 2. Identitet, fællesskab, relationer og inklusion; 3. Udviklings- og 
læringsrum og 4. Samarbejde og udvikling. Kapitlerne varierer indbyrdes i 
bredde og dybde. Nogle er mere beskrivende, mens andre anlægger analytiske 
perspektiver. Det medfører, at der rækkes fra teoretisk tungere kapitler til kapitler, 
der i højere grad præsenterer læseren for gode råd og praktiske fremgangsmåder. 
Det gør bogen ujævn, men ikke nødvendigvis mindre interessant. De enkelte 
forfattere har en egen skrivestil, som nogle uden tvivl vil betragte som en ulempe. 
Imidlertid kan det være en fordel at lære forskellige faglige formidlingsformer 
at kende, fordi det medvirker til, at man som studerende kan vurdere dem og 
eventuelt foretrække den ene frem for den anden – også når man skriver opgaver 
under uddannelsen. 

En grundbog er ikke det samme som pensumlitteratur til et bestemt modul eller 
en specialisering. Den læner sig op ad uddannelsens indholdsmæssige krav og 
giver et bud på, hvad pædagogstuderende kan og måske også bør tilegne sig for 
at blive lyst i kuld og køn. Det rejser nogle spørgsmål: Bliver faget defineret for 
snævert og for systemkonformt? Bliver grundbøger for lidt udfordrende? Lægger 
de sig i for høj grad op ad den instrumentelle – ofte neoliberale - tænkning, 

Niels Rosendal Jensen

Trine Ankerstjerne (red.): Pædagogik mellem skole og 
fritid. Grundbog til pædagoguddannelsen serien: Den 
professionelle pædagog 
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Høj kvalitet eller praksischok?

som eksempelvis gør sig gældende i dansk uddannelsespolitik? De spørgsmål 
skal ikke besvares i denne anmeldelse, men de er værd at arbejde videre med. I 
forhold til nærværende udgivelse skal det retfærdigvis understreges, at det faglige 
indhold ikke har opgivet at tænke ud af boksen (især 2. og 3. del bestræber sig 
på at række videre ud). I betragtning af, at pædagoguddannelsen engang blev 
anskuet som præget af på forhånd fastlagte holdninger og meninger snarere 
end indsigt og viden, er denne udgivelse en af flere, der sigter efter at tilbyde et 
fagligt fundament. Den samler en række fagligt interessante, generelt velskrevne 
og tillige aktuelle artikler, der kredser om pædagogers praktiske indsats i skole 
og fritid. Der kan næppe herske tvivl om, at bogen eller dele fra den vil blive 
undervisningsmateriale på pædagoguddannelsen. Derved kan grundbogen 
levere et bidrag til at udvikle det fagsprog, som pædagoger ofte kritiseres for at 
mangle. 

Grundbøger eller lærebøger til et fag er en nødvendig forudsætning for 
udviklingen af en profession, såvel i egen ret som i samspillet mellem lærere 
og pædagoger i folkeskolen. Pædagoger skal have skabt en platform for deres 
profession på et område, der er domineret af den hidtil enerådende profession. 
Flere forskningsrapporter har peget på, at et ligeværdigt samarbejde endnu ikke 
er slået tilstrækkeligt igennem, at pædagoger i skolen sættes ind for at skabe 
ro i klassen, og at de i for ringe grad får mulighed for at bruge deres faglige 
kompetencer, men også at det er muligt at ændre disse tilstande (se f.eks. Ditte 
Toftengs kapitel i bogen).

Men ingen rose uden torne. Jesper Larsens kapitel om moderne ungdom 
kunne fortjene et par modspillende betragtninger: den moderne konstruktion 
af ungdom er tæt vævet sammen med tre sociale bevægelser, nemlig selve 
ungdomsbevægelsen, som udgjorde unges eget erfarings- og udviklingsrum, 
den reformpædagogiske bevægelse, som søgte viden om barndom og ungdom, 
og endelig videnskaben om ungdommen, som oprindeligt bygger på Stanley 
Halls berømte værk ”Adolescence” fra 1904, og som kunne suppleres med Karl 
Mannheims konstatering: at være ung er at være i en marginal position eller 
være en direkte outsider, hvilket efter hans opfattelse gjorde de unge særligt 
modtagelige for nazistisk påvirkning i 1920’erne og 1930’erne.

Samme indgang kunne anlægges på Trine Ankerstjernes kapitel om 
professionsidentitet. Her savnes nok en overvejelse over, hvordan en afgørende 
samfundsmæssig funktion (jfr. Talcott Parsons) bliver til et lavstatusjob. Og hvad 
sker der med en profession, når dens jurisdiktion underlægges en økonomisk 
logik, som tendentielt indebærer, at det professionelle skøn er i risikozonen for 
at blive erstattet af markedets skøn?

Som udgangsbøn vil jeg anføre: grundbogen er i mange henseender et fint 
arbejde. Det interessante er desuden, hvad der kan tænkes at ske, når de 
kommende pædagoger under deres uddannelse føler, mener, synes, at de skal 
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leve op til alle de glimrende hensigter og ambitioner, som formuleres fra kapitel 
til kapitel. Kan vi imødese endnu et praksischok? Er mulighederne for at realisere 
høj kvalitet til stede?   

Anmeldt af Niels Rosendal Jensen, lektor på DPU, Aarhus 
Universitet
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Sikke en brændende mursten af en page-turner. Nærmest ud i én køre har jeg 
just læst en bog 758 sider, skrevet af prof. emer. i socialpsykologi ved Harvard 
Business School, Shoshana Zuboff, med titlen: Overvågningskapitalismens 
tidsalder. Kampen for en menneskelig fremtid ved magtens nye frontlinje.  

Vi ved det jo egentlig godt. Hvér gang vi er på FaceBook eller bruger Google 
som søgemaskine, så bliver vi digitalt kropsvisiteret. Vores immaterielle adfærd 
på nettet og de sociale medier, men også vores bevægelsesmønster i den fysiske 
verden bliver tracket, algoritmisk bearbejdet og solgt til en større hær af 
annoncører, der efterfølgende gerne vil tilbyde os alverdens varer og services. 
’De’ ved kort sagt mere om dig, end du selv gør. Som den visionære topleder 
Erik Schmidt fra Google konstaterede helt tilbage i 2010: ”Når du giver os flere 
informationer om dig selv og dine venner, kan vi også forbedre kvaliteten af 
vores søgninger. Vi behøver slet ikke at have dig til at taste noget ind. Vi ved, 
hvor du er. Vi ved, hvor du har været. Vi kan mere eller mindre finde ud af, hvad 
du tænker på.” 

Overvågningskapitalismen er ladet med en anmassende magtmæssig 
asymmetri. Ikke blot bliver hele den menneskelige tilværelse – hele 
menneskelivet - til kommercielt interessante adfærdsdata, men hele 
kommunikationsinfrastrukturen er blevet stjålet fra os bag vores ryg og gjort 
privat. Vi er blevet afhængige af systemer, der overvåger og tingsliggør os. Eller 
formuleret ved hjælp af Zuboffs retoriske stil, der er højstemt og dramatisk: 
”Hvis livet var en vildhest, er den digitale assistent endnu et middel til at tæmme 
hesten ved hjælp af gengivelse. Det uregerlige liv bliver bragt i knæ, gengivet som 
adfærdsdata og nytænkt som territorium til at browse, søge, vide og tilpasse i.” 

Steen Nepper Larsen

Shoshana Zuboff: 
Overvågningskapitalismens tidsalder. 
Kampen for en menneskelig fremtid 
ved magtens nye frontlinje 
Informations Forlag 2019 
700 sider, 399,95 kr.

Engang søgte du på Google, nu søger 
Google i dig
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Dertil kommer, at ’de’ ikke blot kender vores adfærd, men også former - og stigende 
omfang omformer - den via fristelser, målrettet opmærksomhedsgenererende 
markering og ’nudging’. Hele livet er blevet søgbart, og alle liv på nettet er 
blevet gratis producenter af data. Tag endelig ikke fejl. Alle dine digitale 
spor og bevægelser bliver brugt til noget – også af aktører inden for politisk 
markedsføring og anden form for holdningsbearbejdelsesindustri.  

Igennem de sidste 15 år har der således været kæmpestore kræfter og 
hyperbegavede ”sjælsingeniører” involveret i at føre os ”fra at automatisere 
informationsstrømmene om dig til at automatisere dig.” 

De ti bud – version 2.0 

Inden for den pædagogiske verden er der mindst ti gode argumenter for at 
nærlæse bogen. En idé tager form i mit sind: Tænke sig hvis det kunne ske 
sammen med studerende, elever og kolleger i din nærhed.  

Først vil jeg i denne inddampede anmeldelse i teseagtig form opstille de ti bud 
version 2.0. Dernæst vil jeg levere en kritik af Zuboffs mangelfulde tilgang til at 
forstå kapitalismen og kapitalismerne. 

1. Tænk historisk! Opdagelsen af, hvordan der kunne skabes guld og 
”forudsigelsesprodukter” ud af vores hidtil upåagtede ”dataudstødning”; 
dvs. opdagelsen af det kommercielt interessante ”adfærdsoverskud” er 
skræmmende interessant. Det tog lang tid for de store spillere i Silicon 
Valley at finde den rette forretningsmodel. 

2. Tænk systemkritisk! Det er øjenåbnende at læse og fundere over, hvordan 
udplyndringskredsløbet, der indfanger vore umærkelige dataaftryk, sker 
helt konkret. 

3. Proceslogikken følger som oftest fire trin: Indtrængning, tilvænning, 
tilpasning og omdirigering. Tænk eksempelvis på alt fra Spotify og LinkedIn 
til likes, NewsFeed og gratis Apps.   

4. Værn om indholdet og sagen! Overvågningskapitalismen skaber en radikal 
ligegyldighed; thi alt, der cirkulerer, er både interessant og udskifteligt. 
Hvordan bekæmpe den dertilhørende og truende digitale nihilisme inden 
for alle pædagogiske læreprocesser? 

5. Tænk selv! Husk at informationssøgning ikke er det samme som tænkning. 
Den digitale verdens uundgåeligheds- og uundværlighedsideologi kan både 
betvivles og modgås. Som inspiration kan nævnes Jesper Balslevs bog: Kritik 
af den digitale fornuft fra 2018.  

6. Kræv at få adgang til de ”skyggetekster” og skjulte og hemmelighedsholdte 
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algoritmer, som giganter som Google og FaceBook ikke vil lade brugerne 
endsige offentligheden få adgang til! 

7. Kræv fremtiden tilbage! Når Google og FaceBook forudser, hvad du vil have 
og gøre, så stjæler de din vilje og frihed til at fravige de planer, de allerede har 
med dig. 

8. Drøft om Zuboffs bærende dobbelttese holder: Tidligere 
udbyttede og udplyndrede industrikapitalismen naturen. Nutidens 
overvågningskapitalisme udbytter og udplyndrer menneskenaturen. Den 
lukrerer på de positive menneskelige eksternaliteter, såsom opmærksomhed, 
nysgerrighed og kommunikationslyst.

9. Diskutér dette citat: ”Markedet reducerer os til vores adfærd, forvandler den 
til endnu en fiktiv handelsvare og pakker den ind til at blive brugt af andre.” 
Hvorfor finder vi os i det? Kan dette vanvid bringes til ophør? 

10. Bryd ud! Hvis vi lever i kapitalens verdensomspændende laboratorium, så 
må vi hurtigt finde -  ikke bare nødudgangen – men hovedudgangen. 

11. Vær friktion! Zuboff giver spæge bud på, hvordan overvågningskapitalismens 
magt kan bekæmpes og den tilsyneladende naturaliserede teknologimaskine 
kan underkastes en politisk kritik og kontrol. Hun taler med veneration om 
og leverer et defensorat for ”endnu utæmmede rum”. Plej dem, dyrk dem 
og spred dem! 

Et teorisvagt værk - desværre 

Desværre er værket ikke teoretisk stærkt. Derimod er det overvældet af empiri 
og ikke mindst empiriovervældende. Der bydes på et noteapparat på hele 
124 sider, der strutter af primært internetreferencer til den engelsksprogede 
verdens omgang med overvågningskapitalismen tilblivelse og skæbneagtige 
nutidseksistens. Zoboffs arkiv byder på en vægtig og meget omfattende 
dokumentation af, et defensorat for og en kritik af overvågningskapitalismen.  

Men samtidig glemmer hun, at der stadigvæk pågår egentlig industrikapitalisme, 
der udbytter den levende arbejdskraft, mens den kobler maskiner og menneske 
til hinanden for at producere materielle genstande, der realisere merværdien 
i form af en markedsindhentet profit. Således er den globale værdi- og 
merværdiproduktionen ikke udelukkende et produkt af en tyvsjælende 
overvågningskapitalistisk adfærdsdatakommercialisering af gratis erhvervelige 
immaterielle tegn. En kongenial kritik kan læses i Evgeny Morozovs lange, 
velskrevne og tanketætte essay og Zuboff-anmeldelse: ”Capitalism’s New 
Clothes” (i The Bafler, 4.2.2019). Der er stadigvæk mange mennesker involveret 
i at producere alverdens ting kloden rundt, rækkende fra biler, sprøjtemidler og 
vindmøller til mobiltelefoner og computere. 
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Jagten på jordens svindende ressourcer af sjældne metaller og grundstoffer, 
der skal bruges til bl.a. produktionen af elektriske bilbatterier og indmaden i 
mobiltelefonen, er også klassisk kapitalistisk, og den intensiveres i disse år.  

Det er meget skuffende, at hun på intet tidspunkt stiller det fundamentale 
krit-pol-øk-marxistiske spørgsmål: Hvordan værdi- og merværdiproduktionen 
kan begribes i en verden, der ’byder på’ mange forskellige kapitalismer i 
forskellige hastigheder, såsom industri-, overvågnings-, agrar-, finans-, handels, 
gratisarbejds- og statskapitalisme… og forskellige former for kooperativ, 
korporativ og kognitiv kapitalisme? Hun er langt mere interesseret i (for)følge 
cirkulationssfærefænomener end i at kortlægge (mer)værdiproduktionens svært 
gennemskuelige og fortolkningskrævende formforvandlinger. 

Dertil kommer, at Zuboff at idealiserer New Deal og den efterfølgende keynesiansk 
funderede efterkrigstilstandskapitalisme, der bød på et velfærdsstatsligt 
klassekompromis mellem en mere eller mindre paternalistisk-beskyttende 
kapitalistklasse og en arbejderklasse med fælles interesser i stabilitet og en 
rimelig løn i et let gennemskuelige moderne samfund. En fyndig formulering 
i slutningen af bogen lyder: ”Overvågningskapitalismens antidemokratiske og 
antiegalitære damptromle lader sig bedst beskrive som et markedsbaseret kup 
fra oven.” Den grænseløse overvågningskapitalisme er simpelthen post-politisk 
og radikalt ligeglad med, hvad den overvåger og hvor, bare den kan tjene penge, 
pointerer hun. Det var den klassiske kapitalisme åbenbart. Zuboff tyder det 
20. århundredes industrikapitalisme som en egalitær og demokratisikrende 
kraft. I hendes version af ’de gode gamle dage’ herskede der tilsyneladende 
en ”gensidighed” og et nødvendigt ”afhængighedsforhold mellem kapital 
og arbejdskraft.” Men med denne form for amerikansk- socialdemokratisk 
tænkning byder hun efter min mening på en alt for fortidsidylliserende og 
teorisvag historieskrivning. 

Anmeldt af Steen Nepper Larsen, lektor på DPU, Campus 
Emdrup, Aarhus Universitet 
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Videreuddannelsesmidlerne er i søgelyset i disse år. Opnået viden må ville noget 
i den praksis den er intenderet, ellers synes det at være så som så med kvaliteten. 
Derfor er denne bog et interessant blik ind i en kommunal virkelighed, hvor syv 
kommuner er gået sammen for at ”arbejde med udviklingen af undervisningen 
på en ny måde, hvor praktikernes erfaringer skulle udgøre det vigtigste 
videngrundlag i udviklingen af god undervisning” (side 10). Dette forpligter 
til en særlig omkalfatring af både organisering og prioritering af lærernes tid. 
Men også selve fordringen ’at åbne døren’ ind til den privatpraktiserende lærer 
og invitere til forpligtende teamorganisering, der forbliver mere og andet end 
staffage, er et centralt anliggende i det omdrejningspunkt for det professionelle 
læringsfællesskab bogen baner vejen til.

Bogens struktur er tro mod projektets sigte at ”få lærere, pædagoger og 
ledere til at blive nysgerrige på deres eget mindset, forforståelser, daglige 
vaner, praksishandlinger og den betydning, alt det har for deres succes med 
undervisningen – koblet med en lyst og vilje til at afprøve nye tiltag i en 
struktureret form” (side 11), hvorfor størstedelen af bogen er cases, der på fineste 
vis formidler arbejdet (kapitel 5 – 12) og kapitel 1 – 3 minder læseren om hvilke 
forudsætninger, betingelser og principper udvikling af en skolepraksis taler ind 
i. Kapitel 4 taler ind i en teoretisk placering af projektets forehavende. 

Med skolereformen i 2013 kom et brud med metodefriheden, der rådede ”en 
lærer – en klasse – en time” (side 30). ”Reelt var folkeskolen blandt de seneste 
af de således NPM (New public management) ramte ’sektorer’. Men da først 
reformen sattes i værk, ramte den til gengæld hårdt og skabte særdeles meget 

Heidi Lykke Nissen 

Andreas Granhof Juhl, Søren Willert, Katrine Copmann 
Abildgaard og Tobias Berggren Jensen: 
Den videnproducerende skole – gentænkning af viden, 
fag og organisation 
Forlaget Granhof & Juhl, 2019 
220 sider, 369 kr.

En systematisk viljesdreven lyst
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ravage på de indre linjer i skoleverdenen” (side 31). På den måde afspejler bogen 
loyalt og ydmygt at udvikling i folkeskolen også taler ind i en politisk og (for 
nogle af os skolelærere stadig sårbar) kompleks tid, hvorfor der bl.a. er et afsnit, 
der hedder ”Rammebetingelser: Håndtering af forståelig projekttræthed” (side 
85). Den sensitivitet, der afspejles i tilgangen netop her, er en kæmpe styrke 
i projektet. Synet på deltagernes læring skvulper ud mellem linjerne og giver 
ekko af et på alle måder både sympatisk og på sigt, effektivt syn på udvikling af 
folkeskolen. Folkeskolen, samfundets fælles projekt som vi alle ønsker det bedste 
for, med sin traditionsbåren organisation og trængte økonomi og fortsatte 
komplekse kerneopgave ditto målgruppe er et helt særligt udviklingsrum! 
Casene viser eksemplarisk at træ(g/t)hed må tænkes ind  ikke i modstand til, 
men som meddefinerende for projektet. Evnen til at rumme dette medskabende 
og konstruktivt for projektet udsiger væsentligt om den mulige succes for 
selve projektet. Helt tydeligt er det gjort konstruktivt i dette projekt. Det er 
inspirerende! En central måde at få adgang til udvikling på har fra projektets 
side været at sætte fokus på ’positive afvigelser’. Altså i sin grundform at være 
optaget af og interesseret i; ”Hvad virker? Hvordan gør vi mere af det, der 
virker?” (Bogen s. 48). Projektet har taget det iboende menneskesyn alvorligt og 
operationaliseret det i den nysgerrige og anerkendelse spørgeramme i en tro på 
at der i ”den almindelige arbejdshverdag findes situationer eller begivenheder, 
der skiller sig positivt ud af det der sædvanligvis sker” (se spørgeramme som 
skema side 50). Sprækken ind til det positive forstørres så gennem projektet 
og bredes ud ved italesættelse og viden som samskabelse herom i teams. Dette 
fundament for projektet gjorde mange steder den forskel, der gjorde forskellen.

Hvad er den videnskabende skole i grunden? Deltagerne præsenteres yderligere 
for projektets greb som ’prøvehandlinger’, ’læringssamtaler’ og ’prototyper’. 
Helt kort sagt at man som professionel med afsæt i den ’positive afvigelse’ har 
ønsker for at forstørre noget. Man laver en ’prøvehandling’ og iagttager hvad 
sker der. Når man har samlet viden om dette laver man en ’læringssamtale’. 
Bogen viser en bredde i hvordan disse læringssamtaler kan foregå. Fx kan 
læringssamtalen være i teamet, men kan også faciliteres af en, der er udpeget 
til at være ’lidt mere projektunderstøttende end de andre’ eller en leder, måske 
en helt udefrakommende pædagogisk konsulent. Læringssamtalen understøtter 
refleksion og en forståelse af hvad ’der skete’. I dette rum deduceres materiale til 
en ’prototype’, der kan forsøges i lignende udfordringer andre steder og af andre 
professionelle på skolen. Dette skal holdes i hævd, understøttes og i projektet ses 
en direkte sammenhæng ml systematisk dokumentation (side 56) og kvalitet i 
udførelsen. En lærer udtaler i et efterfølgende interview: Forskellen fra tidligere 
er, at nu arbejder jeg på hele skolens vegne. Den viden jeg producerer, kommer 
både mit team og de andre team på skolen til gavn (side 99). I flere kommunale 
setup stopper det videnproducerende element ikke ved den enkelte skole, men 
der trækkes viden på tværs af skolerne. 

Det bogen gør rigtig godt, er at understrege at arbejdet handler om en systematisk 
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viljesdreven lyst til at tage ejerskab som professionel, fordi lidt kækt sagt: ’Alle vil 
udvikling, men ingen forandring’. Et sted har lederen fx sagt at 35 min. ud af hver 
60 min. i alle mødesammenhænge skal bruges på at ’videnskabe’ systematisk. Jeg 
ved ikke om dette tal er et godt universelt udtryk for hvordan man kommer i 
mål med udvikling før drift, men jeg synes det er et godt håndgribeligt greb. 
Man skal altså gøre noget aktivt for at få andre med på at forandre, så det (for)
bliver reelt.

Min dansklærer på lærerseminariet opdrog mig med sætningen ’Genrebevidsthed 
giver fortolkningskompetence’. Og skal en kritisk kommentar falde så er det, at 
jeg ikke helt kan få fat i hvad bogen vil være genremæssigt? Er det en evaluering af 
det kæmpe flotte regionale projekt som bogform? Eller ønsker bogen snarere at 
være en udpegning af en ny og interessant virksom vej at gå med skoleudvikling 
som sådan? Står de to forhold i modsætning til hinanden? Nej.. jo… nok ikke, 
men jeg hjælpes ikke helt i mål som læser. Det er som der er to spor i bogen; 
det projektnære med casene og projektets realisering, og et mere overordnet 
teoretisk fokus på projekt-realitet som sådan. Jeg ville - hvilket måske er min 
erhvervsskade som lektor i videreuddannelsen - have ønsket større kobling 
til hvad feltet for udvikling af praksis siger i øjeblikket (altså hvad er projekt-
realiteter andre steder og hvad er sammenhænge og forskelle mellem dette 
projekt og andre større tiltag i tiden). Altså at den rammesætning forfatterne 
gør omkring feltet for folkeskolen som betingelser for projektet; tilsvarende 
var gjort for projektrammen. Konkret altså at kapitel 4 Overordnede teoretiske 
rammeperspektiver for vellykket videnproduktion havde været tidligere i 
bogen. Jeg mangler dette før. Og at dette spor ligesom det konkrete projekt 
var fulgt helt til dørs altså at efter det sidste kapitel 12 Case fra Frederikshavn: 
Etablering af styregruppe til at implementere den videnproducerende skole, var 
kommet tilbage i et blik på hvad fremtiden for denne projekttænkning mon er 
fra projektmagerne mere overordnet og generelt.

Bogens anvendelse kan - til trods ovenstående kritiske refleksion - godt tegne 
’den gode udvikling af praksis’. Alle de centrale områder jeg både selv arbejder 
med og møder i forskningslitteratur for praksisudvikling er stærkt repræsenteret: 
Sensitiviteten overfor feltet og konkrete projektdeltagere, rammeforståelsen, 
den organisatoriske understøttelse med en leder, der går foran og prioritering 
af ressourcer (fx tildeling af vikartimer, så de professionelle kunne opnå 
projektkompetencerne og have læringssamtaler!) og understøttelsen af de 
egenskaber, der kendetegner det professionelle læringsfællesskab. Der er en del 
udvikling på ’markedet’ der ikke rummer hele den kompleksitet, og jeg kan godt 
forstå og se at projektet har båret succes.

Bogen er hele vejen igennem fyldt af brugbare skemaer og lister til ens eget brug, 
som gør bogen tilgængelig og meget anvendelig. Ligesom at den professionelle 
autentiske stemme (fra interviews omkring projektet) understøtter bogens 
pointer og gør det tydeligt at udvikling som forandring er muligt. Ja ligefrem 
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ønskværdigt, da det tydeliggøres at det bibringer faglig glæde og stolthed (se bl.a. 
side 100 + 101). Det er følelser, vi gerne igen vil se i folkeskolen og i lærerstanden 
som sådan efter nogle hårde reformår. 

Anmeldt af Heidi Lykke Nissen, lektor ved Københavns 
Professionshøjskole 



TEMA#2 - AUGUST - 2020 s. 170 - ##TEMA#2 - AUGUST - 2020 s. 170 - 175

Denne bog vil vække en vis genklang i den hårdt prøvede danske lærerstand, fordi 
dens hovedbudskab er, at man skal trække på de professionelles dømmekraft, 
erfaringer og ønsker om at forbedre undervisning frem for at forfalde til 
overstyring. Hvor vi i en årrække har hørt om stærke ledere, kontrol og ranking, 
lyder der fra denne udgivelse en anden melodi. Er pendulet ved at svinge den 
anden vej? 

Hargreaves har i mange år forsket i skoleudvikling, skolekultur og 
lærerprofessionalisme og er i kraft deraf en stærk stemme i den internationale 
skoledebat.

I denne bog har han sammen med Michael O’Connor jagtet cases, hvor skoler, 
skolesystemer og professionelle går videre ind i lærernes kollektive ansvar for og 
fælles indsats for at forbedre skolen. 

Bogen bygger på fem casestudies af forskellige grader af kollaborativ 
professionalisme, som ikke opstår ved en tilfældighed, men udgør et bevidst 
designet professionelt samarbejde i Hongkong, USA, Norge, Columbia 
og Canada. Endvidere bygger den på evidens, forstået på den måde, at 
professionalismen organiseres gennem nøje planlægning, dialog, konstruktiv 
feedback og en stadig søgen efter at gøre tingene bedre. 

Hvordan gør skolerne så det? De kriterier, som Hargreaves og O’Connor 
betjente sig af, medførte, at der udvalgtes fem systemer, der var tilstrækkeligt 
udviklede, nemlig åbne lektioner – en udskoling i Hongkong; netværk til 
planlægning af læreplaner – skoler i landlige områder i det nordvestlige USA; 

Niels Rosendal Jensen

A. Hargreaves, & M.T. O’Connor: Kollaborativ 
professionalism: Når samarbejde fører til bedre 
læring for alle
Dafolo 2019 
194 sider, 225 kr.
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kooperativ læring og arbejde – indskoling i Norge; kollaborativ pædagogisk 
transformation – Escuela Nueva-netværket (25.000 skoler i columbianske 
landdistrikter) og endelig professionelle læringsfællesskaber – afsidesliggende 
skoledistrikter i Ontario med elever fra urbefolkningen.

Den evidens, der henvises til i bogen, er omformet til 10 grundprincipper, 
herunder kollektiv autonomi (mindre afhængighed af bureaukrati, mere 
afhængighed ift. kolleger), kollektivt ansvar, kollektivt initiativ, gensidig dialog, 
fælles arbejde, fælles mening og formål samt at tænke i det store billede.

De to forfattere tager endvidere afstand fra forhastede quick fixes. Tendensen 
til at sprede en model eller et koncept for hurtigt og for bredt har ofte betydet, 
at de professionelle skulle omstille sig i al hast og helst brænde alle broer til 
det, der gik forud for det nye. På baggrund af sådanne erfaringer og fejltagelser 
fremhæves fire faktorer for kollaborativ professionalisme (s. 27). De omfatter et 
før, et samtidig, et uden for og et ud over. Før: hvad skete, inden modellen blev 
til? Samtidig: hvilke andre former for samarbejde findes samtidig i skolen og i 
hele samfundets særegne kultur? Uden for: hvilke forbindelser er der mellem 
det særlige design på en skole eller i et skolesystem og ideer og handlinger, der 
ligger uden for skolen og findes i andre lande, international forskning, online-
interaktion eller andre steder? Ud over: hvilken støtte leverer systemet ud over 
designet i form af statslige bevillinger, officielle tidsbevillinger eller bredere 
professionelle netværk?    

Det indebærer, at de lokale kontekster, de lokale og/eller nationale kulturer 
plus de historiske erfaringer med at holde skole er søgt taget i ed. I et større 
perspektiv stiller Hargreaves og O’Connor ikke med en opskrift eller manual. 
De understreger flere gange, at ideer til udformning, design af kollaborativ 
professionalisme må udvikles nedefra og op, naturligvis med støtte oppefra, 
men i respekt for lærernes autonomi og autoritet. Til at forstærke denne tilgang 
fremhæves den kendte uddannelsesforsker og uddannelsesteoretiker Basil 
Bernsteins udsagn om, hvordan vigtigheden af formel skolefaglig viden afgøres: 
læreplaner (valid viden), pædagogik (valid overføring af viden) og evaluering 
(valid forståelse af elevens viden som udkomme af undervisningen). Hargreaves 
og O’Connor klassificerer herefter de fem casestudies ud fra Bernsteins 
meddelelsessystemer således, at f.eks. casen fra USA repræsenterer planlægning 
af læreplaner, mens netværket i Columbia fokuserer på en pædagogik, der 
fremmer fred, trivsel og demokrati. 

Som allerede nævnt er det hverken en manual for eller en opskrift på samarbejde, 
bogen byder på. Det er en række eksempler og erfaringer, som lærere og 
skoleledere kan tage til sig og blive klogere af i lyset af den særlige kontekst, den 
særlige skolekultur og de erfaringer, man hidtil har erhvervet sig.

Naturligvis er der altid en risiko for, at stærke aktører på en skole eller i et 
skolevæsen vil pådutte de ansatte det nye, som bogen repræsenterer. Det kan 
føre til magtkampe, til at nedvurdere tidligere meriter eller overse betydningen 
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af det ene eller andet moment. Det kræver ikke den store fantasi at forestille sig, 
hvordan en majoritet på en skole eller i et kommunalt skolevæsen trumfer nye 
former for samarbejde igennem. Følgen er sædvanligvis, at majoriteten ikke kun 
tæller flere end minoriteten, men også repræsenterer en ny normalitet.

Det er under alle omstændigheder en bog, det er værd at læse og reflektere over.

Anmeldt af Niels Rosendal Jensen, lektor ved DPU, Aarhus 
Universitet
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