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Dansk pædagogisk Tidsskrift har gennem de seneste tre-fire årtier bragt mange 
forskellige bud på kritiske og skarpe analyser af pædagogiske fænomener. 
Heriblandt analyser, som mere eller mindre eksplicit er udført og betegnet 
som blandt andet positioneringsanalyser, interaktionsanalyser, etnografiske 
feltanalyser, ANT-analyser og diskursanalyser. I dette temanummer dyrker 
vi analysen – og særligt den, der udfordrer os og får os til at tænke over, hvad 
analyse i grunden er. 

I forlængelse af tidsskriftets erklærede ambition om at formidle nye refleksioner 
og eksperimenter baseret på en ”bred forståelse af videnskabelighed, erkendelse 
og formidling,” 1 vil vi i dette nummer dvæle ved netop analyser, der vover at 
eksperimentere og gå til kanten af, hvad videnskab, erkendelse og formidling 
er og kan være. I den forstand er der tale om et lidt anderledes temanummer, 
idet temaet ikke er et pædagogisk fænomen eller begreb. I stedet dykker vi ned 
i analysens maskinrum og giver plads til refleksioner over og begrundelser for – 
og ikke mindst visninger af – eksperimenterende analyser.  Temanummeret kan 
på den måde læses som en opfordring til at genoverveje og nytænke den kritiske 
analyse af pædagogiske forhold.

I seks artikler tager i alt ni forfattere de metodologiske briller på. Nogle af 
artiklerne udfolder analyser, der i udtryk og fremstillingsform går nye veje i 
forhold til (det, der er blevet) mere eller mindre traditionelle, kritiske analyser. 
Der er tale om artikler, der – begrundet og reflekteret – forsøger at gøre ’noget 
andet’ med henblik på at skabe ny(e) erkendelse(r).  Andre artikler lægger vægt 
på refleksioner over og begrundelser for selve den analytiske praksis samt de 
praktiske, etiske og erkendelsesmæssige udfordringer i forbindelse hermed. 
Samlet set sætter temanummeret fokus på det ’tavse’ analysearbejde med artikler, 
der på vidt forskellig vis linder på låget til analysens sorte boks og bidrager til nye 
refleksioner over pædagogikkens forhold til den kritiske analyse. 

I den første artikel stiller Helene Falkenberg skarpt på håndskrevne og 
renskrevne feltnoters kvalitative forskelle. På baggrund af et feltarbejde blandt 
elever i udskolingen udfoldes en analysestrategi, der forfølger de affekter, der 
opstår i mødet og i de gensidige intra-aktioner mellem forskersubjekt og de 
håndskrevne feltnoter. Denne analysestrategi er informeret af post-kvalitativ 

1  Se https://dpt.dk/hvorfor-dpt/ 

Stine Thygesen, Sofie Rosengaard 
og Marianne Brodersen

Eksperimenterende analyser

https://dpt.dk/hvorfor-dpt/
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metodologi og har et andet sigte end mere konventionelle analyser, der fx 
gennem systematiseret kodning søger at kompleksitetsreducere og bringe orden 
i data. Falkenberg argumenterer for, at de håndskrevne feltnoter gør det muligt 
at vende tilbage til feltarbejdets glødende øjeblikke – og lade disse øjeblikke af 
forundring blive drivende og retningsgivende for analysen og de fænomener, 
der tunes ind på. Hvordan en sådan analytisk tilgang folder sig ud i praksis – og 
hvad den producerer af indsigt om udskolingselevers skoleliv – vises gennem et 
eksempel, hvor følelser af skam og forlegenhed cirkulerer og sætter spor i elever, 
forsker og feltnoter.

I temaets næste bidrag ”Montage - Afbrydelse af moderne fortællinger og 
erkendelse af udviklingens spøgelse i velfærdsarbejde” anvender Stine Thygesen 
og Trine Øland montagen som analytisk og formidlingsmæssigt greb til at 
forstyrre lineære udviklingsforestillinger i velfærdsarbejde med plejebørn. 
Med det analytiske eksperiment vil forfatterne udfordre og udvide vores 
historieforståelse og anspore til en undren og erkendelse, der står i modsætning 
til kvalitative analysers tendens til at søge sikre landinger. Montagen 
trækker på Walter Benjamins historieforståelse og foreslår en måde, hvorpå 
fremskridtstænkningens betydninger kan undersøges, analyseres og præsenteres 
for at frembringe en anderledes indsigt. Den kritik, som montagen åbner op for, 
er dermed en kritik som stiller sig undersøgende an i forhold til videnskabens 
andel i modernitetens civiliserende mission og parade af spøgelser.

Samarbejde er på flere planer omdrejningspunktet i Charlotte Riis Jensen, 
Mette Molbæk og Janne Hedegaard Hansens artikel. Dels baserer artiklen 
sig på undersøgelser af professionelles samarbejde om inklusion i skolen, dels 
udforskes forfatternes eget forskningssamarbejde. Artiklen viser, hvordan 
forfatternes forskellige forforståelser og forskningsmæssige ståsteder præger både 
datakonstruktioner og analyseprocesser, når ambitionen er at lade de forskellige 
blikke blive et metodologisk produktivt benspænd, der kan give nuanceret og 
kompleksitetssensitiv indsigt i skolens samarbejdspraksis. Læseren inviteres 
med ind i en eksplorativ og messy analyseproces, der omfatter eksperimenter 
med hot spots, mappings, feltstudie-baserede beskrivelser, søgen efter sprækker 
og optællinger af professionelles udsagn. Artiklen rundes af med nogle mere 
generelle refleksioner over betydningen af et virkningsfuldt samarbejde.

I artiklen ”Læreres kritik som empirisk genstandsfelt: Fransk pragmatisk sociologi 
som analytisk blik på lærerarbejde og målstyring” undersøger Clara Steensen 
den pragmatiske sociologis potentiale til at analysere værdikampe i det danske 
uddannelsesfelt, nærmere bestemt folkeskolen. Det analytiske eksperiment 
består i at udforske, hvordan man med Luc Boltanski og Laurent Thévenots 
pragmatiske sociologi som teoriramme kan optegne de moralske værdier, der 
ligger til grund for læreres kritik og diskussion af målstyring i folkeskolen. 
Artiklens analyser zoomer ind på både læreres sprogligt formulerede kritikker 
af målstyringen og de mere stille protester, der kommer til udtryk gennem 
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læreres omformninger af de fysiske rammer på skolen. Det analytiske blik kaster 
hermed lys over hverdagslivets kritiske øjeblikke og de subtile måder, hvorpå 
lærere udfordrer og omgås skolens rammer.

I artiklen ”Kafkamaskinen, hyperrealitet og indadgroende fedme! Eksperimenter 
i negativ analyse med affirmativ fantasi” eksperimenterer John Krejsler med en 
radikal samtidsdiagnose for at kunne udfolde og udfordre den ekspropriering 
af livet, som en avanceret liberal styring med digital turbo driver uddannelse 
og den livslangt lærende ud i. Med inspiration fra Deleuze og Guattari udvikles 
begrebet om Kafka-maskinen til at fremskrive scenarier af meningsløshed i 
(selv-)forvaltning af uddannelse, og med Baudrillard fremskrives det, hvordan 
skærmens realitet skaber en hyperrealitet, hvor subjekter går til i ”indadgroende 
fedme”. Den negative kritik, der fremkommer gennem analysens radikale 
synliggørelse af en søvngængerpræget realitet, gøres afslutningsvist til afsæt 
for skitser til en affirmativ kritik, der lægger op til at tænke nye glædes- og 
livsbekræftende modstandsstrategier.

Temanummerets afsluttende artikel er skrevet af antropologen Nina Holm 
Vohnsen. Gennem detaljerede beskrivelser af så forskellige radikale ideer som 
implementeringen af borgerløn, koloniseringen af Mars og etableringen af 
den potentielt kvindefrigørende ø SuperShe viser Vohnsen, at de væsentligste 
resultater af udviklingsprojekter og policy ikke nødvendigvis knytter sig til 
projekternes realisering, men til de ’spin-offs’, der opstår undervejs i processen. 
Det fænomen, at effekter opstår, udmøntes og kommer til udtryk – løsrevet 
fra om ideerne reelt implementeres – analyseres frem ved at betragte utopiske 
drømme og visioner som asteroider, der blæser forbi os og fra tid til anden 
efterlader et lille restprodukt; en flig af ideen, måske i let forvrænget form. 
Artiklen argumenterer for, at ’spin-offs’ ofte udgør de eneste reelle og blivende 
effekter af ny policy og viser, hvordan en stringent komparativ analytisk tilgang 
kan indfange og fremvise disse effekter; en analytisk tilgang som kan informere 
analyser af policy og udviklingsprojekter indenfor det pædagogiske felt.

Vi håber, at de seks artikler tilsammen efterlader læseren med en hovedpine og 
en undren over, hvad vi dog skal stille op med alt dette (Massumi 2002, 19). En 
hovedpine og en undren som vi håber vil lede til nye eksperimenterende analyser 
af pædagogiske fænomener.

God læselyst!
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Reference:

Massumi, Brian (2002): Parables for the virtual: movement, affect, sensation. 
Duke University Press.
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Informeret af postkvalitativ metodologi, der vrider klassiske metodebegre-
ber og har ambitioner om at skabe viden på nye måder, udfolder artiklen 
en forståelse af håndskrevne feltnoter som affektive data, der ´gløder´ 
(MacLure 2013b), hvor data ikke tænkes som rene repræsentationer af 
en statisk sandhed om et fænomen, men som noget, der formes i multiple 
intra-aktioner mellem forskersubjekt, forskningsspørgsmål, feltet og 
teorier. Spørgsmål om hvad data er, hvordan data analyseres, forskersub-
jektets position og det studerede fænomen vikler sig således sammen og 
ind i hinanden. I forlængelse af denne hovedpointe formuleres en analyse-
strategi om at dvæle ved analysearbejdets affektive øjeblikke – eksempelvis 
at dvæle ved en forundring om, hvilke affekter, der cirkulerer i sjuskede og 
hurtigt håndskrevne feltnoter, og hvilke kvalitative forskelle, der er mellem 
håndskrevne og renskrevne noter. Med afsæt i et feltarbejde om nye skole-
klasser i udskolingen udfoldes afslutningsvist, hvordan dataproduktion, 
analysearbejde og skolens affektive dimensioner væver sig sammen.  
affektivt skoleliv, posthumanistisk tænkning, postkvalitativ metodologi, 
postkodning, affektive data

Skoleliv som et materielt-affektiv-diskursivt fænomen 

Da metodologiske overvejelser er tæt forbundne med måden, hvorpå et undersøgt 
fænomen konstitueres, vil jeg indledningsvist introducere kort til det empiriske 
studie, som de metodologiske overvejelser forbinder sig til. Det empiriske studie 
handler om elevers skoleliv i nye organiseringer af udskolingen, og hvordan 
affektive og materielle dimensioner medformer skolelivet. Studiet er gennemført 
i forbindelse et ph.d.-projekt, hvor jeg fulgte 7. årgang på to skoler gennem et 
skoleår i tre faser (Falkenberg 2017). Udskolingselevers manglende lyst og 
motivation for skole har gennem en længere årrække ledt til reorganiseringer af 
udskolingen på flere skoler med en ambition om at skabe spændende, attraktive 
og ungdommelige skolemiljøer. Et ofte anvendt organiseringsgreb er at etablere 
selvstændige udskolingsmatrikler (overbygningsskoler) med nye skoleklasser, 
hvor elevernes egne ønsker til nye klassekammerater indgår i organiseringen af 

Helene Falkenberg

Analysearbejdets glødende øjeblikke  
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klasser.1 Disse ønskeprocesser bliver en slags affektiv opvarmning til skolelivet 
i overbygningsskolens selvstændige matrikler, idet de giver kraft til elevernes 
ønsker, drømme og frygt for, hvem og hvad de kan blive til i det kommende 
skoleliv. Hertil kommer, at selvstændige overbygningsskoler ofte promoverer 
sig som ´skolen for de unge´ med hip og highschool-agtig skolearkitektur såsom 
lockers, slacklines, hængekøjer, dansescener, musikanlæg og parkouranlæg. Når 
eleverne i 7. klasse begynder i nye klasser, cirkulerer der således stemninger af, 
at nu begynder et spændende skoleliv, som kombinerer et fagligt skoleliv med 
et ungdommelige socialt skoleliv, og lover nye venskaber og identitetsprocesser 
(Juelskjær & Falkenberg 2015, Falkenberg 2017, 2018). Overbygningsskolers 
ambitioner om at hacke sig på ungdomskulturens intensitet eller energi og 
orkestrere skoleliv via skolearkitekturen illustrerer, hvordan overbygningsskolen 
er et materielt-affektivt-diskursivt fænomen, der udgøres af sammenfiltringer 
af menneskelige og ikke-menneskelige kræfter (elever, lærere, arkitektur, 
indretninger, organiseringer, ønskelister mm.). At forstå skolelivet som både 
sproglige, affektive og materielle kræfter og praksisser, inviterer til at tænke 
materialitet og affekt med ind i studiet af elevers skoleliv i overbygningsskolens 
organiseringer. En af de måder, som jeg tænker affekt og materialitet i relation 
til skoleliv, kommer til udtryk derved, at jeg betragter hverdagslivet i skolen som 
noget, der mærkes og sanses kropsligt som et intensivt eller affektivt miljø, og 
at disse affektive stemninger er med til at skabe skolelivet. Jeg trækker her på en 
tænkning, hvor affekt forstås som sanseerfaringer, der erfares kropsligt gennem 
stigninger og fald i intensitet og energi. Denne forståelse af affekt knytter an til 
en erkendelse af, at det sociale og de menneskelige relationer ikke kan reduceres 
til effekter af sproglige diskurser, men også vedrører stemninger, atmosfærer, 
rytmer, energier og kræfter, der ikke nødvendigvis kan opfanges sprogligt 
(Knudsen & Stage 2016). I forlængelse heraf har det empiriske studie haft fokus 
på stemninger, rytmer og affekter. 

Det er en specifik måde at studere skoleliv, som er inspireret af posthumanistisk 
tænkning og den affektive vending, der åbner for en analytisk opmærksomhed 
på, hvordan skolen organiserer og orkestrerer de affektive og materielle 
dimensioner af skoleliv; affekter, sansninger, stemninger, atmosfærer og rytmer 
(Bjerg & Staunæs 2015, Juelskjær & Staunæs 2014). Den affektive vending – 
eller vendinger – som vinder frem inden for human- og socialvidenskaberne 
igennem 00´erne, er en overskridelse af den sproglige vending og diskursanalysens 
fokusering på sprogets performative kvaliteter og konstituerende betydninger 
for subjektivitet og socialt liv (Wetherell 2012, 56).

1 Overbygningsskoler er selvstændige udskolingsafdelinger, hvor eleverne går fra 7. til 9. klasse, 
som ofte er ombygget i samklang med nyere overvejelser om pædagogik og skolearkitektur, og har 
eksplicitte ideer om at skabe særlige ungdommelige læringslandskaber, som et led i at fremme lyst 
til læring blandt udskolingens elever.
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Posthumanistisk uddannelsestænkning

Posthumanistisk tænkning kan betragtes som et relativt nyligt opdukket felt, 
som arbejder på tværs af de sociale og humane videnskaber med forskellige 
teorier, tilgange, koncepter og praksisser, der inkluderer materialistisk 
feminisme, affektteori, procesfilosofi, aktør-netværksteori, posthumanisme, 
non-repræsentationel teori mm. (Taylor 2016). Posthumanistisk tænkning 
udgør således en mangefacetteret samling af transdisciplinære teorier, der på 
forskellig vis udfordrer binære figurer som teori/praksis, krop/ånd, krop/
hjerne, selv/andre, human/natur, human/dyr (Taylor 2016, 6). Præfikset ´post´ 
referer ikke til, at subjektet aflyses, men snarere, at dimensioner ved humanistisk 
teori overskrides og inkluderes (Lykke 2008, 81). I forlængelse heraf, tilbyder 
posthumanismen andre udgangspunkter i studier af uddannelsespraksisser, og 
et blik på uddannelse som tilblivelser, relationer, samlinger, materialiteter og 
processer, idet de posthumane perspektiver ikke tænker i binære figurer, men 
insisterer på de indbyrdes forbundetheder, sammenfiltringer og samtidigheder. 
På tværs af posthumanistisk uddannelsestænkning synes der således at være 
en fælles anerkendelse af de sameksisterende effekter af materielle og affektive 
processer og bevægelser, samt et fokus på de relationer og forbindelser, som 
læringssubjekter er en del af, der overskrider en tænkning om læringssubjektet 
som isoleret og udskilt fra omverdenen (Quinn 2013). Ved at fokusere på, 
hvordan materialiteter, affekter, kroppe og ting væver sig sammen, tilbyder den 
posthumanistiske tænkning således andre måder at betragte elevers skoleliv 
og nye klassedannelser på, der inkluderer spørgsmål om, hvad (og ikke kun 
hvem), der deltager i pædagogiske praksisser. Det vil sige, hvilke ting, objekter, 
steder og affekter deltager, og med hvilke effekter deltager disse i pædagogiske 
praksisser. Den posthumanistiske uddannelsesforskning opfordrer således til, at 
vi reformulerer vores forståelse af, hvilke typer aktører og kræfter (bl.a. en affekt 
som forlegenhed), der former pædagogiske praksisser.

Med afsæt i denne indledende situering af det undersøgte fænomen (elevers  
skoleliv i overbygningsskoler) inden for en posthumanistisk uddannelses-
tænkning, skal blikket nu rettes mod de metodologiske overvejelser, som 
er artiklens primære fokus. Først introduceres til postkvalitativ metodologi 
(Gunnarsson & Bodén 2021) og dens ambition om at producere anderledes 
viden på andre måder, som bl.a. trækker på Karen Barads onto-epistemologiske 
tænkning. Dernæst udfoldes, hvordan data og analyse tænkes inden 
for postkvalitativ metodologi, som vrider de klassiske metodebegreber. 
Efterfølgende læses feltarbejdets dataproduktion og dataanalyse sammen med 
den postkvalitative metodologiske tænkning. Her fremanalyseres, hvordan 
håndskrevne feltnoter har affektive og sensoriske kvaliteter, der skaber en 
kontaktfuldhed mellem forsker og det udforskerede fænomen, som mistes i 
translationen fra håndskrevne til renskrevne noter.  Afslutningsvist udfoldes 
en analysestrategi, der dvæler ved analysearbejdets affektive øjeblikke, hvor data 
gløder (MacLure 2013b). Denne analysestrategi konkretiseres med et eksempel 



12Analysearbejdets glødende øjeblikke  

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 9

 - 2
4

på en begyndende analyse af forlegenhedsproduktion i overbygningsskolens 
intensive skolemiljø, der understreger en af artiklens hovedpointer; at spørgsmål 
om hvad data er, hvordan data analyseres, forskersubjektets position, det 
empiriske fænomen vikler sig sammen og ind i hinanden.

Post-kvalitativ metodologi  

Den postkvalitative vending inden for kvalitativ forskning referer til en samlende 
paraplybetegnelse for en række forskellige og mangefacetterede tænkninger, 
teorier og forskningsfelter, der på forskellige vis udfordrer, hvad der forstås ved 
konventionelle kvalitative metodologier, og har ambitioner om at formulere og 
gennemføre forskning på måder, der producerer viden anderledes og en anden 
slags viden (Lather 2013). Den postkvalitative vending kan placeres inden for 
posthumanistisk tænkning, der i relation til uddannelsespraksisser som nævnt 
insisterer på de indbyrdes forbundetheder, sammenfiltringer og samtidigheder. 
Denne insisteren går igen i relation til vidensproduktion. Med andre ord knytter 
postkvalitativ metodologi an til en posthumanistisk interesse for at udvikle 
metoder, der kan bidrage til at producere viden om bl.a. uddannelsesmæssige og 
pædagogiske praksisser, hvor udgangspunktet er en forpligtelse på en relationel 
ontologi, som fremhæver de ikke-menneskelige og immaterielle elementer af 
uddannelsessammenhænge.

En toneangivende figur inden for den postkvalitative metodologi er den 
amerikanske uddannelsesforsker Elisabeth St. Pierre, som peger på, at der i det 21. 
århundrede dukker videnskabelige bestræbelser op, der overskrider kartesiansk 
ontologi og epistemologi (St. Pierre 2021). Det er bestræbelser, der trækker 
på posthumanismes overskridelse af Descartes´ humane subjekt-figur: Det 
rationelle og vidende subjekt, der adskilt fra verden, producerer fundamentale 
sandheder om verden. Den posthumanistiske tænkning indebærer med andre 
ord en ambition om at tænke anderledes og overskridende om det humane, 
og formulere nye overvejelser om ontologi og epistemologi, idet ontologisk 
tænkning ikke kan adskilles fra epistemologiske spørgsmål. Væren og viden kan 
med andre ord ikke adskilles, men må forstås sammenfiltret. Onto-epistemologi 
er den betegnelse, som Karen Barad (2003) anvender til at understrege de 
tætte forbindelser mellem, hvad videnskaben kan og skal gøre, og hvordan 
forskersubjektet er forbundet med verden. Onto-epistemologien tager med 
andre ord alvorligt, at vi er en del af verden, og at vores videnskabelige viden 
kommer af vores væren med verden. Derved brydes med en ide´ om, at forskeren 
indtager en abstrakt og objektiv position på afstand af verden. Barad trækker 
her på Haraways kritik af ´klassisk´ objektivitet, som understreger, at der ikke 
eksisterer en ´guddommelig position´ lokaliseret uden for verden (Barad 2007, 
377). Vi er altså en del af verden, som vi undersøger, og vi opnår viden via vores 
involvering med verden i dens forskellige tilblivelser, og ikke ved at stå udenfor. 
Forskersubjektets ´væren af verden´ indebærer således at tænke forskersubjektet 
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som en lokaliseret subjektposition, hvor både forskningsmetoder, genstandsfelt 
og kundskabsforståelse skaber og skabes af forskersubjektet. Viden handler 
således ikke om at se fra oven eller udefra, men er et spørgsmål om intra-
aktion. Begrebet intra-aktion bruger Barad til at understrege det relationelle og 
fænomeners forbundetheder og samvirkninger, og at adskilte entiteter (f.eks. 
elev eller skole) ikke eksisterer forud for, men skabes gennem deres intra-aktioner 
(Barad 2007, 151). Intra-aktion betegner således, at både menneskelige og ikke-
menneskelige aktører bliver til (noget specifikt) i gensidige intra-aktioner, og at 
der ikke eksisterer forudbestemte afgrænsninger og adskillelser (Juelskjær 2019, 
182). 

Postkvalitativ metodologi trækker på denne relationelle ontologi, og skriver 
sig derved ind i opgøret med en repræsentationel tænkning, hvor nøjagtige 
repræsentationer af en ekstern objektivt givet verden udgør det videnskabelige 
ideal. Indenfor postkvalitativ metodologi tænkes vidensproduktion ikke 
som en medierende aktivitet, men som et direkte materielt engagement med 
verdens dynamiske tilblivelser. Ambitionen er således ikke at konstatere og 
kortlægge virkeligheden, men snarere at rette opmærksomheden mod det 
mulige. Idealet for postkvalitativ metodologi er derfor at være åben, ikke arbejde 
med et forudbestemt og ufravigeligt forskningsdesign, og ej heller formulere 
præfabrikerede instrukser eller manualer til, hvordan man skal arbejde 
metodologisk. Postkvalitativ metodologi overskrider således konventionelle 
kvalitative metodologier, og vrider de ´klassiske´ metodebegreber såsom data, 
dataindsamlingsmetoder (interview, observation etc.) og analyse. 

Data – relata 

Den onto-epistemologiske tænkning får således betydning for forståelsen af 
data, og hvad der tæller som data. I tråd med den postkvalitative metodologis 
overskridelse af positivismetænkningen indenfor kvalitative studier, tænkes 
data ikke som repræsentationer eller spejlinger af en fikseret, stabil og statisk 
sandhed om et specifikt fænomen, der ligger ´derude´ og venter på at blive 
afsløret, hvis blot forskeren leder med de rette metoder. I onto-epistemologisk 
tænkning er mening ikke repræsenteret i data i sig selv, men fremkommer i 
intra-aktioner. Der brydes altså med en ide´ om, at data produceres i isolation 
og uden indflydelse af en række praksisser, herunder forskersubjektet, 
forskningsspørgsmål og kundskabsambitioner. Snarere forstås data som noget, 
der formes i sammenfiltringer eller intra-aktioner mellem forskersubjekt, 
forskningsspørgsmål, metoder, teorier og forskningsfeltet (Lenz Taguchi, 
2013). Denne pointe fremhæves i Barads forståelse af data som relata, der netop 
understreger, at data ikke skal forstås som rene repræsentationer, der eksisterer 
forud for relationen, men fremkommer i intra-aktioner mellem menneskelige 
og ikke-menneskelige aktører og komponenter inden for et givent fænomen 
(Barad 2007, 140). At tænke i relata frem for data understreger altså, at data er 
gensidigt konstitueret og konstituerende i relation til det specifikke fænomen, 
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som undersøges. Da spørgsmål om, hvad der tæller som data, og hvordan data 
skabes, ikke kan adskilles fra spørgsmålet om, hvordan data kan analysere (St. 
Pierre & Jackson 2014, 715), skal opmærksomheden nu rettes mod, hvordan 
analyse tænkes inden for postkvalitativ metodologi. 

Postkodning som analysestrategi 

Også analyse af data tænkes anderledes inden for postkvalitativ metodologi, hvor 
kritikken af positivismes ontologiske og epistemologiske tænkning gentages. 
Her kritiseres klassisk kodning, som ifølge St. Pierre og Jackson, abonnerer 
på positivismens formodning om, at der er en virkelig verden (data), som 
kan indsamles og beskrives (analyseres), hvor data betragtes som objektive og 
uafhængige af subjektet, der indsamler og producerer data. Forskningsbidraget 
i sådan en ontologi er, ifølge St. Pierre og Jackson, at repræsentere, hvad der 
allerede eksisterer, uafhængigt af forskerens blik, og reducere kompleksitet og 
skabe orden (St. Pierre & Jackson 2014, 716). St. Pierres afsæt for at formulere en 
postkodning-tilgang er netop en kritik af, at megen kvalitativ forskning fortsat 
baserer sig på en form for positivistisk metodologi, hvor skrevne teksters ord 
trækkes ud af kontekst og ordnes i binariteter og hierarkier som kodningsstrategi: 
”Words become quasi-numbers” (St. Pierre 2013, 224). I forlængelse af denne 
kritik formulerer St. Pierre konceptet ´postkodning´, som en analysestrategi, 
hvor analyse tænkes som processer, der ikke kan begrænses til kodningsprocesser, 
og hvor der ikke er et ideal om at reducere kompleksitet, men derimod at 
arbejde med kompleksiteten. Postkodning baseres ikke på en specifik metode 
eller teknik, men er snarere afsøgende, emergerende og eksperimenterende (St. 
Pierre & Jackson, 2014). Postkodning trækker på den relationelle ontologi og 
anerkender de menneskelige og ikke-menneskeliges forbundetheder. I relation 
til spørgsmålet om, hvordan man griber analysearbejde an i tråd med overvejelser 
om postkodningsanalysestrategi, foreslår den britiske uddannelsesforsker 
MacLure, at man lader sig synke ned og dvæle i analysearbejdets affektive 
øjeblikke, hvor data gløder, og lader nysgerrigheden lede processen og tempoet 
(MacLure 2013a, 173). At forstå data som noget der gløder, er ifølge MacLure 
en måde at understrege, at data skal tænkes som relationelle fænomener i tråd 
med Barads begreb om relata (MacLure 2013a). Begrebet ´datas glød´ er således 
et bud på, hvordan man kan tænke analyse, der overskrider ideen om data som 
hårde data, der blot ligger og venter på at blive kodet, mærket, kategoriseret og 
organiseret i temaer.  

Datas glød og forundrende kræfter 

MacLure formulerer endvidere data som et tærskelfænomen mellem det vi ved og 
ikke ved, hvor forundringer fremkommer. Det kan være i form af en kommentar 
i et interview eller en sekvens i feltnoter, der vækker vores nysgerrighed 
eller forundring, og som rækker ud efter os og animerer til videre tanker og 
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forunderinger. Datas kapacitet til at række ud efter os er en intensitet eller ́ glød´, 
som således fremkommer mellem det kendte og det ukendte. Data-forundringer 
har altså kræfter til at bevæge os, men ikke forstået sådan, at forundringerne 
bor i data, derimod er data-forundringer et relationelt fænomen: ”The wonder is 
the capacity of the data to affect and be affected – a mutual affection constitutes 
us as data and researcher” (MacLure 2013b, 229). Datas glød lyser med andre 
ord op i affektive øjeblikke. At forundres er samtidig en analytisk indstilling, 
der fordrer sensitivitet og åbenhed overfor det affektive og materielle, som 
fremkommer via data. Det er ikke nødvendigvis tydeligt, hvor forundringer 
begynder og ender, eller hvem de tilhører, skriver MacLure. Forunderingerne 
stammer både fra interviewsekvenser, feltnotefragmenter, forskerens læsninger 
og teoretiske tænkninger. Når vi forundres, vælger vi noget, som har valgt os og 
det er denne gensidige affektion, som konstituerer os som henholdsvis data og 
forsker (MacLure 2013b, 229). 

Indenfor postkvalitativ metodologi bevæger data sig således fra at være noget 
fast, fikseret og stabilt til at blive noget usikkert, grænseløst og foranderligt, der 
formes relationelt i multiple møder. I arbejdet med at skabe og analysere data 
bliver et relevant spørgsmål derfor: Hvor og hvornår begynder data at bevæge 
os? For at komme nærme dette spørgsmål, vil jeg nu dykke ned de feltnoter, som 
jeg nedfældede i min notesbog under mit feltarbejde, og dernæst invitere ind i 
´analysearbejdets affektive øjeblikke´ og udfolde, hvordan feltnoter tuner ind på 
de affektive dimensioner. 

Forsker, feltnoter og skrivepraksis i gensidige konstitueringer 

I forlængelse af postkvalitativ metodologi, betragter jeg ikke feltnoterne som en 
envejsskabelsespraksis, der flyder fra mig, som forsker til siderne i notesbogen, 
men derimod som et gensidigt konstituerende arbejde, hvor noter og forsker 
til stadighed konstitueres. Dette indebærer bl.a., at jeg betragter feltnoter 
som stadig tilblivende i processerne før, under og efter selve feltarbejdet, og 
både feltnoterne og jeg, som forskersubjekt, bliver til i stadige intra-agerende 
processer. Med andre ord har vi, med Barads formulering, intra-aktivt skrevet 
hinanden (Barad 2007). Og hvordan nu det? Skrivepraksis er, skriver Barad, et 
gentagende og gensidigt konstituerende arbejde og omarbejdelse af forskeren og 
notesbogen (Barad 2007, x). Det vil sige, at notesbogen bliver til med mig, og jeg 
med notesbogen i en fortsat proces. Med andre ord er vi (forsker og feltnoter) 
intra-aktivt konstituerende for hinanden, og enhver forandring sætter sig i både 
noter og forsker. 

Feltnoterne er skrevet under selve feltarbejdet på to skoler, hvor jeg fulgte 7. 
årgang i tre perioder gennem et år. Her fulgte jeg eleverne i undervisningen 
og frikvarterne. Undervejs nedfældede jeg feltnoter i en notesbog. Jeg skrev 
noter og tegnede skitser (over elevers placeringer og bevægelser) i løbet af 
feltarbejdsdagene. Nogle gange skrev jeg i selve situationerne. Det var typisk i 
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undervisningssituationer. Andre gange undlod jeg at skrive i situationerne. Det 
var særligt i pauserne og under elevernes gruppearbejde. Med i overvejelserne 
om, hvornår jeg noterede, var konkrete praktiske forhold (vanskeligt at skrive når 
jeg færdedes rundt), etiske overvejelser om, hvorvidt det ville virke forstyrrende 
eller distraherende for elever og lærere (under gruppearbejde, i pausesituationer 
mm.) eller andre etiske overvejelser (f.eks. konfliktsituationer). Umiddelbart 
efter en feltarbejdsdag tilføjede jeg eftertanker og markerede med anden farve, 
således jeg kunne skelne mellem noter-i-situationer og noter-efter-situationer. 

Mellem de tre feltarbejdsperioder transskriberede jeg feltnoter og tilføjede 
yderligere eftertanker under transskriptionen. Jeg betragter ikke denne 
transskriptionsproces som et led i en kodningsproces, men snarere som en 
måde at bearbejde noterne. I modsætning til de håndskrevne noter er de 
transskriberede noter pæne, nemme at læse og velorganiserede med sidenumre, 
datomarkering og ordnet i ringbind efter dato og skole. Mine håndskrevne 
noter er derimod sjuskede, rodede og svære at læse. Der er pile rundt på siderne 
og skriblerier i margen. Skriften varierer i størrelse og følger ikke sidernes linjer. 
På trods af dette, vender jeg i løbet af analysearbejdet hele tiden tilbage til de 
håndskrevne noter og i mindre grad til de renskrevne noter. Jeg forundres i 
processen over dette. Hvad er det ved de håndskrevne feltnoter, der trækker 
i mig? Hvad er det for kvalitative forskelle, der er mellem de håndskrevne og 
de renskrevne noter?  For at nærme mig disse spørgsmål, vil jeg i det følgende 
trække MacLures overvejelser om at synke ned og dvæle i analysearbejdets 
affektive øjeblikke med ind i spørgsmålet om de kvalitative forskelle mellem de 
håndskrevne og renskrevne noter. 
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Feltnoternes affektive kvaliteter 

Det er, når jeg sidder med feltnoterne med de rodede, håndskrevne sider, at jeg 
kan genkalde mig hverdagslivet i skolen, rytmerne, energierne og fornemmelserne 
omkring de nedfældende situationer og hændelser. Det er således, når jeg læser 
notesbøgerne, at jeg kan fornemme skolelivet, feltarbejdet og min tilstedeværelse, 
bevægelser og færden i skolelivet. Fornemmelserne vedrører således også mig 
som feltforsker. Når jeg læser i de håndskrevne noter, følger pilene rundt på 
siderne og kigger på tegningerne, kan jeg altså bedre fornemme detaljer, 
atmosfærer, lugte, lyde, kedsomheden, tvivlen, fordybelsen, nysgerrigheden, 
iveren, energien og bevægelserne, som jeg mærkede under feltarbejdet. Jeg 
kan ganske enkelt bedre fornemme eller sanse mine bevægelser og placeringer 
rundt på skolerne samt følelsen af at være udenfor eller fremmed uden et rigtigt 
ærinde, at være kejtet og tøvende, men også følelsen af at være en del af noget, 
blive inkluderet og delagtiggjort i hemmeligheder og fortroligheder i elevers 
samtaler. Jeg kan endvidere bedre fornemme, hvad jeg var optaget af, og hvilke 
relationer og rytmer blandt eleverne, som særligt fangede min opmærksomhed 
i de forskellige tidsmæssige faser af feltarbejdet. Jeg fornemmer således både mit 
eget forskersubjekt og feltet, når jeg læser de håndskrevne noter. Det er nærmest 
som at være der igen. 

At fornemme sansningerne, stemningerne og atmosfærer sker altså med 
større kraft eller et større nærvær, når jeg læser de håndskrevne noter fremfor 
de renskrevne og ordnede noter. Det bliver levende for mig på en mere intens 
eller nærværende måde. Jeg oplever, at der er mere liv, stemning og atmosfære, 
bevægelse, flow og kraft i håndens noter, uagtet (eller måske netop fordi) noterne 
er sjuskede, hurtigt skrevet, svært læselige og på den måde med al tydelighed 
bærer præg af at være genereret på stedet, i situationerne og i farten. De vækker 
min undring – eller de bevæger mig, og er bevæget af mig og feltet. De har med 
andre ord affektive kvaliteter, og de afficerer mig meget mere end de renskrevne 
ord, som omvendt forekommer ikke-levende, og ikke afficerer mig i samme 
grad. Dette understreger, at noter som er produceret på stedet, får stederne til 
at komme til syne med større kraft, og at det affektive er mere tilstedeværende 
og nærværende i de håndskrevne noter, end i de computerskrevne noter. I de 
computerskrevne noter mistes med andre ord den kontaktfuldhed, der er i de 
håndskrevne noter, og som hjælper mig i analysearbejdet til at sanse skolelivet. 

I translationen fra håndskrevne og stedbundne noter til renskrevne noter 
mister noterne således noget kraft og des-lokaliseres i tid og sted i relation 
til mit analysearbejde. De renskrevne noter virker stivnende og lukkende. I 
translationsprocessen fra håndens skrift til computerens skrift løsrives ordene 
fra den praksis, det er at skrive feltnoterne, og intensiteten og affektiviteten 
trækkes ud af feltnoterne. Det betyder dog ikke, at de renskrevne noter aflyses 
som centrale i empiriproduktionen og analysearbejdet, men de hjælper ikke i det 
sensoriske analysearbejde. Når jeg fordyber mig i de håndskrevne noter, sanser 
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jeg skolelivet og analysearbejdet som et ´analysearbejde-sammen-med´ elever, 
lærere, arkitekturen, indretningerne og tingene. Til gengæld bliver fordybelse i 
de renskrevne noter et ́ analysearbejde-alene-om´ i den forstand, at de renskrevne 
noter mister kontaktfuldheden og intra-aktionernes specificiteter. 

Denne erfaring med forskelle i ´kontaktfuldheden´, som jeg kalder forskelle 
i datas affektive kvaliteter, tydeliggør, at data er relationelle og fremkommer 
(´lyser op´) mellem forskersubjekt, forskningsspørgsmål, metoder, teorier og 
det studerede fænomen. I den forstand genereres feltnoter af mange forskellige 
ingredienser i intra-agerende processer og praksisser. At tænke feltnoter som 
stadige intra-aktive praksisser mellem felt, forsker, forskningsspørgsmål, 
metoder og teorier åbner samtidig for at tænke det empiriske materiale som 
affektive processer og intensiteter, der inkluderer materiale, krop og bevægelser 
i det analytiske arbejde. 

Feltnoter indfanger de affektive dimensioner af skoleliv

De affektive dimensioner af hverdagslivet i skolen synes som sagt at 
fremkomme med mere nærvær og intensitet via de håndskrevne noter, som 
holder på intensiteterne og kræfterne i de affektive dimensioner af skolelivet. 
De håndskrevne noter vækker altså forundringer og hjælper mig som forsker 
(bedre end de renskrevne noter), idet de rykker de analytiske processer tættere 
på det relationelle, det processuelle og de affektive og sensoriske dimensioner 
af skolelivet. Derved tilbyder de håndskrevne noter en anden adgang til det 
empiriske materiale, og er mere hjælpsomme i analysen af skolelivet som et 
affektivt og materielt fænomen.  

Et eksempel herpå er nogle noter, som jeg nedfældede i feltarbejdets første periode, 
og som ved gennemlæsning vakte min nysgerrighed og forundring. Noterne 
knyttede sig til en begivenhed i begyndelsen af skoleåret, hvor skoleklasserne var 
nye, og forventningerne til det nye skole- og ungdomsliv og mulige venskaber 
var tårnhøje. I noterne har jeg nedfældet, hvordan eleverne suser rundt på skolen 
og ind og ud af klasselokaler. Det sker i pauserne. Nogle suser sammen med 
nyerhvervede venner, andre suser på jagt efter tidligere venner. Akkompagneret 
af høj musik fra et smartboardanlæg samles flokke i et klasselokale. Flere elever 
knuser og krammer, andre griner og puffer til hinanden og en større flok bevæger 
sig dansende, vrikkende og nynnende rundt. Klasselokalet har døre i begge sider, 
og eleverne kan frit bevæge sig igennem lokalet. Derfor er der en bevægende 
strøm af elever ind i, ud af og gennem lokalet og flokke af elever samles og opløses 
hurtigt. På et øjeblik forsvinder de summende elevflokke ud af lokalet og slukker 
musikken på vejen. Tilbage sidder to piger. De sidder ved hver deres bordrække 
med ryggen op ad væggen. De sidder stille og blikket flakser skiftevist ned i 
mobiltelefonen, hen på hinanden, over på mig, ud i luften og hen mod dørene. 
De har begge skæve og forlegne smil. Vi sidder alle tre stille. Vi sidder i et stykke 
tid, som føles som meget lang tid. Jeg kigger op, men bliver forlegen ved længere 
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øjenkontakt med pigerne. Jeg kigger ned i min notesbog. Skriver lidt. Går i stå. 
Hvad skal jeg skrive? Jeg tegner kruseduller og tændstikmennesker. Skriver lidt, 
men går atter i stå. Tegner kruseduller. Kigger op og smiler til én af piger. Da 
skoletimen begynder, og de øvrige elever kommer ind i klasselokalet, har jeg 
fyldt en dobbeltside med kruseduller og   tændstikmennesker. Da jeg senere 
genbesøger disse håndskrevne noter med tøvende, skæve og korte sætninger, 
de mange kruseduller og tændstikmennesker, mærker jeg den forlegenhed, 
som cirkulerede i lokalet og satte sig både på mig som forsker (og fik mig til 
at synke ned i notesbogen og krusedulletegning), og på de to piger, der fik 
flaksende blikke og forlegne smil. Der er ikke her plads til dybere analyser, af 
hvordan hverdagslivet i skolen er noget, der mærkes og sanses kropsligt som et 
intensivt eller affektivt miljø, og hvordan affektive stemtheder, som forlegenhed, 
cirkulerer og former eleverne (se evt. Falkenberg 2017, 2018), men jeg vil kort 
pege nogle begyndende analysespor ud, som fremkommer sammen med mit 
genbesøg i feltnoterne og krusedullerne. 

I en skolekultur med et intensivt skolemiljø, der går på stemninger og atmosfærer, 
og lover socialt ungdomsliv (sammen med det faglige liv), stemmes eleverne i en 
fælles affektiv parathed og håb om nye venskaber og identitetsprocesser. Det får 
skolens rum til at vibrere af forventninger og drømme om nye slags skoleliv. 
Nogle elever suges ind i disse vibrerende fællesskaber, mens andre svinges ud. 
Sidstnævnte elever er med stille lyd og bevægelse. De er i utakt med det store 
vibrerende elevfællesskab, som danser til musikken, griner, krammer og bevæger 
sig frit rundt på vennejagt. Utaktheden og ´udenforheden´ synes at skabe 
forlegenhed (skam), som både sætter sig på elevsubjekterne og forskersubjektet 
(mig). Affekters kraftfuldhed hænger netop sammen med deres kapaciteter til 
at stemme, bevæge og gennemtrænge kroppe. Det første analysespor antyder 
således de mulige sociale udskillelsesprocesser, der skabes sammen med 
overbygningsskolens intensive skolemiljø. Det synes at være skamfuldt for elever 
at være alene og stille, når alle andre er sammen med venner og i bevægelse. 
Læg hertil overbygningsskolens image om at være et ungdommeligt og hipt 
skolemiljø, og forventningerne til eleverne om at tappe sig ind på dette image 
og accelerere et sociale skoleliv med nye relationer og venskaber. I en sådan 
skolekultur forstærkes skammen, når den position, man som elev kan indtage, 
er at sidde alene og stille. 

Dvælen ved de korte, abrupte sætninger og kruseduller inviterer således til 
indsigter i, hvordan det sociale skoleliv ikke kan reduceres til sproglige praksisser, 
men også er noget, der sanses og mærkes affektivt, og hvordan affekter er et 
relationelt fænomen, der opstår og cirkulerer imellem (mennesker, ting og 
organiseringer), og forbinder og adskiller (Ahmed 2004).  
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Analysearbejdets affektive glødende øjeblikke 

Dette første analysespor vedrører det undersøgte fænomen. Sammen med 
læsninger af feltnoterne og dvælen ved kruseduller og tændstikmennesker 
fremkommer endvidere indsigter om sammenfiltringer af forskersubjekt, det 
udforskede fænomen, situationer og teorier, og hvordan jeg også rammes af 
forlegenhed. Det viser, hvordan affekter klistrer og cirkulerer mellem kroppe 
(Ahmed 2004, 117). Pigernes forlegenhed bliver også min forlegenhed.  Jeg 
er, som forskersubjekt, viklet ind i skolelivet. Det betyder imidlertid ikke, at 
der er et en-til-en forhold mellem min forlegenhed og pigernes forlegenhed i 
den forstand, at min forlegenhed er en repræsentation for deres forlegenhed. 
En sådan repræsentationel tænkning ville indebære at betragte datamaterialet 
som rene eller fikserede repræsentationer eller spejlinger af virkeligheden, og at 
ord, koncepter og ideer spejler de ting, som de refererer til (Barad 2007, 86). 
Derimod formes data, som tidligere nævnt, i stadige sammenfiltringer mellem 
forskersubjekt, forskningsspørgsmål, det undersøgte felt, specifikke situationer 
og teorier. Data er på den måde effekterne af stadige intraaktioner. Krusedullerne 
og tændstikmenneskene har handlekræfter, derved at jeg sænker farten og 
dvæler ved disse kruseduller og tegninger, som de renskrevne noter er renset for. 
Det er i denne dvælen og forundring, at jeg opnår en kontaktfuldhed.  Denne 
kontaktfuldhed, eller affektive kraft, som hæfter til krusedullerne og de tegnede 
tændstikmennesker, får situationer, begivenheder, elever og forskersubjektet til 
at komme til syne med en stærk kraft. Forlegenhedsproduktionen er netop et 
eksempel på en affektiv situation, der kommer til syne i de håndskrevne noter. 

Eksemplet med forlegenhedsproduktion i overbygningsskolens intensive 
skolemiljø anskueliggør, hvordan de håndskrevne noter forekommer mere 
levende, tidslige og stedlige, idet de på ny vækker eleverne, begivenhederne, 
hændelserne, samtalerne, fornemmelsen af skolen, dens lyde, og rytmer til 
live. I modsætning hertil er intra-aktionerne af tid og sted trukket ud af de 
transskriberede noter, og data bliver et tavst og passivt materiale (MacLure 
2013b, 228). Eksemplet viser også, hvordan det affektive, bl.a. forlegenhed, både 
optræder i de håndskrevne data og i det studerede fænomen (skolelivet). Derved 
belyser eksemplet, hvordan dataproduktion, analysearbejde, det studerede 
fænomen og forskersubjektet væver sig ind i hinanden og er sammenfiltrede. 
Mine læsninger af feltnoter eller intra-aktive bevægelser med feltnoterne, hvis 
vi skal blive i Barads univers, understreger altså samtidig, at det ikke er muligt 
at adskille spørgsmål om analyse af empirisk materiale fra spørgsmål om, 
hvad tæller som data og hvordan data skabes. At producere eller skabe data og 
analysere data er altså ikke adskilte praksisser. 

At analysere empiriske data ved at dykke ned i de håndskrevne og renskrevne 
noters kvalitative forskelle, og forfølge de håndskrevne noters glød og 
forunderinger, der opstår i læsningerne, er en anden måde at tænke om, 
og arbejde med data, end at søge efter mening, mønstre, koder og temaer 
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som typiske analysegreb inden for mere konventionel kvalitativ forskning, 
hvor orden og kompleksitetsreduktion er en del af forskningsambitionen. 
I stedet for at oparbejde gennemgående temaer og mønstre har denne artikel 
udfoldet en analysestrategi, der dvæler ved analysearbejdets affektive øjeblikke 
og forundringer, og fokuserer på relationerne, forbundethederne og intra-
aktionerne. Artiklen har inviteret ind i analysearbejdets maskinrum og vist, 
hvordan forskersubjektet producerer kundskab midt i alle processerne og 
sammenfiltringerne, og at data arbejder lige så meget på forskersubjekt som 
omvendt. Både data og jeg (forskersubjektet) formes med andre ord af mange 
forskellige ingredienser i intra-agerende processer og praksisser. Det er en 
analysestrategi, der ikke handler om at konstatere eller afsløre virkeligheden 
som den er. Snarere er det en analysestrategi, der undersøger mulige samtidige 
tilblivelser af fænomen, feltnoter, analyse og forskersubjekt. 

Helene Falkenberg, ph.d., docent, Pædagoguddannelsen 
Forskning og Udvikling, Københavns Professionshøjskole
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Historie, velfærdssociologi, plejebørn, metodologi, analysefremstilling

1. Montage

Afskårne kviste

Familieplejeanbringelser er som en slags indpodning.  
Selv Gud Fader i himmerig har til dels benyttet dette middel, da hans enbårne 
søn var kommen til verden (…) Josef blev straks Vor Herres plejefader.

I et plejehjem får barnet en naturlig erstatning for tabet af et fødehjem,  
det bliver ligesom indpodet i familien.

’Indpodning’ er et skønt billede. 
Man taler om ’menneskeslægtens stamtræ’. 
Hovedgrenene på træet er de mange folkeslag, sidegrenene er familierne, og 
børnene er så kviste på familiens gren. De hjemløse børn er da at ligne ved 
afskårne kviste. 
Men når en sådan lille kvist optages i en familie, da foregår der en indpodning.

At pode er jo en skøn og ædel kunst. 
Ja, når det sker på bedste måde, i sandhed en himmelsk kunst.

(Pastor Kaae i en tale ved Danmarks Lærerforening, 1893)

Mælkebøttebarnet og korthuset

Sagsbehandleren Mette har inviteret mig til at møde Klaus og Jane i deres hjem. 
De sidste fem år har de været plejeforældre for Rasmus, som nu er 15. Det er i 
begyndelsen af mit feltarbejde i kommunen, og Mette vil give mig mulighed for 
at høre deres historie, som hun kalder et forbillede. Hun vil gerne vise mig, hvad 
der virker. 

Stine Thygesen og Trine Øland

Montage – Afbrydelse af moderne 
fortællinger og erkendelse af udviklingens 

spøgelse i velfærdsarbejde
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Klaus og Jane fortæller om dengang Rasmus var helt lille, og de havde ham i 
aflastning, og om deres liv med Rasmus, siden kommunen tog beslutning om 
en egentlig anbringelse. 

Da jeg efterfølgende går feltnoterne igennem, bliver det tydeligt, at fortællingen 
har en særlig dramaturgi. Den har lighedstræk med skønlitterære historier 
om ’mælkebøttebarnet’, der på trods af vanskelige opvækstvilkår kæmper sig 
igennem asfalten og blomstrer op. 

Begyndelsen (beskrivelser af Rasmus før): Han var helt lukket – nærmest død – 
ude af stand til at lære – havde altid en soft-gun i skoletasken – skiftede mellem 
personligheder – som et vildt dyr i junglen – han var uregerlig og forslugen.

Kampen (beskrivelser af hvad Rasmus havde behov for): Han skulle åbnes og 
vækkes til live – han var som en lille spire, der havde brug for gødning – han 
havde brug for tryghed og ro.

Sejren (beskrivelser af Rasmus i dag): Hans sunde side er blevet kaldt frem – han 
er selvkørende – han har ikke brug for ret meget hjælp længere – han klarer sig 
godt i skolen nu – han er meget ambitiøs – han skal nok få den studenterhue.

Mette siger, at det er sådan nogle historier, der booster hendes energi. At være 
vidne til Rasmus’ rejse fra alvorlige problemer til succes gør hendes arbejde som 
socialrådgiver meningsfuldt. Men arbejdet med Rasmus stopper ikke her. Der 
må værnes om den gode udvikling, da den betragtes som skrøbelig og i fare for at 
kollapse, hvis ikke velfærdsarbejderne bliver ved med at gøre det, de gør: Når alt 
går så godt, som det gør nu og her, så er det jo ikke fordi, det er slået igennem med 
søm. Det er fordi trygheden er der hele vejen rundt. Men hvis indsatsen hører op, 
siger Mette, så vælter korthuset.

(Feltnoter 2017)

En uddannelse og et arbejde

En plejemor (P) og en anbringelseskonsulent (A) fortæller en feltarbejder (F) 
om en syvårig dreng, som blev anbragt hos plejemoren et års tid forinden:

P: Der er sket rigtig meget. Han kom med klapvogn.

A: Han ku’ ikke gå, kun få hundrede meter.

P: Så gik der en måned, så tog jeg ham ud at gå syv kilometer. Og så lærte han at 
cykle. Og han lærte at spise med kniv og gaffel fra dag ét.
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A: Før spiste han kun med en helt lille ske. Altså, han ville ikke andet. Men det 
kan ikke nytte noget, at vi fastholder børnene i, at det er synd. For så kan man 
ingenting.

F: Hvordan? 

A: Så kommer de jo aldrig til at udvikle sig. Og de har jo brug for, at de kan nogle 
ting, så de har en mulighed for at få en uddannelse og et arbejde.

(Feltnoter 2018)

Uægte

Plejebarnets navn: Karla Emilie Johanne Rasmussen

Fødelsaar og -dag: 1910, 12. maj

Ægte eller uægte født: uægtefødt

Datum for Anbringelsen: 1. januar 1912

Af hvem anbragt: Moderen Emilie Johanne Rasmussen

Hos hvem anbragt: Depotarbejder Marius Jensen, Roskilde

For aarlig Plejeløn: 180 kr. 

Plejebarnets navn: Erna Emilie Hansen

Fødelsaar og -dag: født 2/11 1903

Ægte eller uægte født: uægte

Datum for Anbringelsen: 1/5 1904

Af hvem anbragt: Af Moderen Olga Hansen

Hos hvem anbragt: Gaardskarl L. Hansen, Algade

For aarlig Plejeløn: 120 kr.

(Protokol over anbragte plejebørn 1904-1913, Roskilde Købstadskommune)

Se ske

Sagsbehandleren Mette viser mig rundt i Familieafdelingen. Hun stopper og 
peger på en stor tavle, som er inddelt i tre kolonner. I hver kolonne er der bullets 
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og håndskrevne noter. I afdelingen er de som noget nyt begyndt at arbejde med 
Sikkerhedsplaner. Mette forklarer, hvad arbejdet med Sikkerhedsplaner går ud 
på: Det er meget interessant. I stedet for bare at fokusere på alle ’bekymringerne’, 
så hjælper det her os til at få øje på ’ressourcerne’, og det vi gerne vil ’se ske’.

Langs tavlen hænger der fotos af børn. Mette peger på et af billederne og siger, 
at her er der en bekymring for, at mor drikker, og her er der en voldelig far. 
Sikkerhedsplanen er et redskab til at tænke løsningsorienteret og undersøge 
hvem i barnets netværk, der kan bringes i spil. Det er sidste skud i bøssen inden 
anbringelse. 

(Feltnoter 2017)

Afbrydelse

Kulturkritikeren Walter Benjamin gjorde i sine egne værker brug af afbrydelsen; 
omtrent på samme måde som Bertolt Brecht brugte afbrydelsen i det, han 
definerede som episk teater. Om afbrydelsens funktion skriver Benjamin:

”Det episke teaters kunst er (…) at fremkalde undren i stedet for indføling. Sat 
på formel: i stedet for at føle sig ind i helten skal publikum snarere lære at undre 
sig over de forhold, han bevæger sig i. Det episke teater skal, mener Brecht, ikke 
så meget udvikle handlinger, som det skal fremstille tilstande. (…) Det drejer 
sig snarere om først og fremmest overhovedet at afdække disse tilstande (…) 
Denne afdækning (fremmedgørelse) af tilstandene sker gennem afbrydelse af 
begivenhedernes forløb.” 

(Benjamin 1998, 36)

Bekymringer i lag-på-lag

Der er statusmøde om niårige William. De seneste år har han været anbragt i 
plejefamilie og på forskellige institutioner, der ikke har været i stand til at møde 
hans behov. I øjeblikket bor han derfor midlertidigt hjemme hos sine biologiske 
forældre. Det er endnu ikke afgjort, om William skal hjemgives med støtte 
eller anbringes et nyt sted. Denne uvished præger samtalen på statusmødet, 
hvor forældrene sammen med en række velfærdsarbejdere skal gøre status over 
Williams udvikling og trivsel:
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Læreren kigger på sit papir og markerer noget med sin kuglepen. Han løfter 
blikket fra sine noter og smiler i retning af forældrene. Vi har skrevet lidt om, 
siger han, at vi en gang imellem oplever, at William ikke er frisk og veludhvilet. 
Skolelederen tilføjer, at det primært var, mens han boede på opholdsstedet.

Moren ser på skolelederen: Ja, for hjemme hos os bliver han lagt, når klokken er 
halv ni. Hun fortsætter og siger, at på opholdsstedet havde William sin computer 
til rådighed om aftenen. Indimellem glemte de voksne helt at lægge ham i seng. 

Men jeg går pænt op dér, når klokken bliver ni, siger moren og prikker med sin 
pegefinger mod bordpladen. Jeg skal be’ om din iPad.

Faren begynder at forklare om de daglige baderutiner. Han siger, de har prøvet 
forskellige modeller af, og at de nu er landet på, at det er bedst, at William 
kommer i bad lige efter skole. Ellers kan han blive alt for træt til at komme i bad 
overhovedet.

Det skal lige siges, indskyder moren, at William brugte tre kvarter ude i badet 
i går. 

Så er han da ren bag ørerne, griner læreren. Flere smiler.

Moren fortsætter: Ja. Og nu er det sådan, at vores aftensmadstider – de ligger 
fast. Det gjorde de ikke på opholdsstedet. Men vi spiser mellem halv seks og seks. 
Slut færdig. Faren nikker og gentager, hvad moren lige har sagt. Halv seks og seks. 
Længere går den ikke.

Samtalen på mødet giver indblik i, hvordan velfærdsarbejdernes bekymringer 
serielt afløser hinanden. Læreren lægger for med at udtrykke bekymring for 
forældrenes evne til at skabe et struktureret familieliv. Sørger de mon for, at han 
kommer i seng i ordentlig tid? Sørger de for, at han er læringsparat og produktiv? 
Som svar på denne bekymring kommer forældrene med flere eksempler på, 
hvordan de – i modsætning til opholdsstedet – netop lever struktureret. Hos 
dem er der styr på sengetider, skærmtider og spisetider. Og der sættes trumf på 
familiens evne til ro, regelmæssighed og renlighed: William var i bad i hele tre 
kvarter i går. 

I umiddelbar forlængelse af forældrenes forsikringer om passende livsstil gives 
der udtryk for en ny og modsatrettet bekymring, idet læreren udbryder, at så 
er William da ren bag ørerne. Denne lille bemærkning markerer, at forældrene 
(nu) overdriver betydningen af en stram struktur i hverdagen; at de mangler 
en naturlig og mere intuitiv fornemmelse for, hvad der er vigtigt i et barns liv. I 
den velfærdsprofessionelle praksis lægges bekymringer til lag-på-lag. Serielt som 
en rytme eller koreografi udpeges udviklingspotentiale, som kan indfries og 
hjælpes på vej af (mere) velfærdsarbejde. 

(Feltnoter 2018)
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2. Åbning af velfærdsarbejdets udviklingstænkning

Som det fremgår af montagen, så huserer der en udviklingstænkning i 
velfærdsarbejdet med plejebørn. Velfærdsarbejdet er præget af fortællinger 
om fremskridt, og udviklingstænkningen indeholder på paradoksal vis både 
omsorg og kontrol. I artiklen spørger vi til, hvordan historiske perspektiver 
på velfærdsarbejde, og særligt en bestemt historisk forståelse, kan få denne 
udviklingstænkning frem i lyset, så vi kan studere den og overveje dens effekter. 
I artiklen sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, at der historisk er sket fremskridt, 
ligesom vi ikke stiller spørgsmål ved, at velfærdsarbejde i mange tilfælde fører til 
udvikling til gavn for individer. Vi vil belyse og forstyrre idéen om fremskridt 
som en uimodsigelig og uimodståelig norm i moderne velfærdsarbejde og 
foreslå en måde, hvorpå fremskridtetstænkningens betydninger kan undersøges, 
analyseres og præsenteres for læseren og frembringe uforudset indsigt. Idéen, 
som vi vil argumentere for i denne artikel, er, at en sådan belysning kræver en 
kompleks historisk tilgang og forståelse, som modarbejder og spænder ben for 
den lineære tænkning, som synes at præge dominerende tilgange i historiske 
studier af velfærdsarbejde. 

I denne artikel udfordrer og udvider vi derfor vores historieforståelse ved at 
bruge montagen som et analytisk eksperiment, som netop kan belyse og oplyse 
det, der hjemsøger moderne velfærdsarbejde, nemlig udviklingsforestillinger. 
Gennem montagen fremstiller vi historien på en måde, der kan anspore til 
undring; til at åbne vores tænkning ved at muliggøre uforudsigelig og atypisk 
indsigt. Dette står i modsætning til det, den engelske pædagogikforsker Maggie 
MacLure (2006) har identificeret som kvalitative analysers tendens til at søge 
lukninger og sikre landinger. 

Artiklens objekt er velfærdsarbejde og nærmere bestemt velfærdsarbejde med 
plejebørn. Velfærdsarbejde forstår vi som det arbejde, der udøves af forskellige 
velfærdsprofessionelle for at støtte og udvikle, i dette tilfælde plejebørn, i at 
færdes vel i deres liv og samfundslivet som sådan (Buus 2001, Donzelot 1997, 
Øland 2019). Det gør velfærdsarbejdere ved på baggrund af viden at søge at støtte 
og udvikle, men også ved at søge at overføre viden til børnene, deres biologiske 
forældre og deres plejeforældre, så børnene og forældrene kan hjælpe til med 
at sørge for deres egen velfærd. Forskningen i velfærdsarbejde med plejebørn er 
domineret af studier, der interesserer sig for at evaluere effekten af forskellige 
velfærdsindsatser med henblik på nytænkning og effektivisering (se fx Fernandez 
& Barth 2010, Fallesen & Andersen 2013). Disse studier er i sig selv bærere 
af udviklingstænkningen, idet de stræber efter at optimere og perfektionere 
velfærd. I modsætning hertil søger vi at sætte udviklingstænkningen på pause og 
gøre den og dens effekter tilgængelig for analyse og erkendelse.

I første omgang bruger vi de- og postkolonial tænkning til at afmontere nogle 
af de selvfølgeligheder om udvikling og fremskridt, som velfærdsarbejdet er 
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omgærdet af. For det første forstår vi med Tess Lea (2008) velfærdsarbejdet som 
en hjælperelation mellem på den ene side børn, der skønnes at have behov for 
hjælp, og på den anden side velfærdsarbejdere, såsom filantroper, frivillige, lærere, 
plejeforældre, socialarbejdere og socialrådgivere, der gerne vil og skal hjælpe til  
med at alle, også plejebørn, kan færdes vel i samfundet. Lea beskriver relationen  
som en afhængighedsrelation og en afhjælpende cirkularitet, hvor velfærds-
arbejdere kritiserer socialpolitikken og det nuværende velfærdsarbejdes  
manglende effektivitet, samtidig med at de fastholder troen på, at problemerne  
kan løses ved mere og bedre velfærdsarbejde. På den måde ser vi dels, at 
velfærdsarbejdet ikke nødvendigvis lykkes, dels at troen på velfærdsarbejdet 
fastholdes, idet det fortsat hævdes som løsning. På den baggrund 
træder et grundlæggende paradoks frem; et paradoks som komplicerer 
udviklingstænkningen. 

For det andet forstår vi med Edward Said (1978) relationen som en, der 
andetgør. I sit studie af vestlige forestillinger om Orienten beskriver Said, 
hvordan institutioner og professioner mobiliseres i det 18. århundrede for at 
erobre og kontrollere Orienten. Professioner og vidensskabende processer var 
en del af kolonialiseringen. Gennem beskrivelser af, viden om og undervisning 
i Orienten, og ved at udvikle synspunkter om Orienten, blev det muligt at 
erobre, hjælpe og udvikle Orienten. I Saids analyse fokuseres der på, hvordan 
repræsentationer af den anden og de andre skaber billeder, som begrunder 
intervention. På denne baggrund kan vi se, at velfærdsarbejdet gennem sine 
måder at repræsentere den anden på, skaber billeder som gør udvikling mulig 
og legitim, men vi kan også se, at dette netop er et produkt af velfærdsarbejderes 
anstrengelser og delagtighed i andetgørelsen.

Studiet, der leverer artiklens empiriske materiale, baserer sig på 710 sider feltnoter 
fra observationer af møder og samtaler i to kommuners familieafdelinger samt 
historisk materiale som fx filantropiske foreningers protokoller og journaler 
over plejebørn (Thygesen 2020). I materialet repræsenterer velfærdsarbejdere 
plejebørn og deres udvikling med henblik på at iværksætte velfærdsinitiativer for 
at støtte børnenes udvikling og muligheder.

3. To dominerende forståelser af historie i studier af 
velfærdsarbejde med plejebørn

I dansk pædagogik er der jævnligt forskere, der benytter historiske tilgange 
som en åbning til at forstå, rejse kritik af og oplyse om pædagogiske forhold. 
Eksempelvis bruger Stine Grønbæk Jensen (2020) historiske greb i sine analyser 
af tidligere børnehjemsbørns erindringer og giver på den baggrund et nuanceret 
indblik i de følelsesmæssige minder, der hører til børneforsorgens historie. Når 
vi mere bredt kigger ud over det landskab af forskningslitteratur, der bruger 
historie i studier af børneforsorg og velfærdsarbejde, får vi øje på to dominerende 
forståelser; historie forstået som linearitet og historie forstået som genealogi. 
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Mike Burts (2020) værk A History of the Roles and Responsibilities of Social 
Workers: From the Poor Laws to the Present Day er et godt eksempel på det, som vi 
kalder historie som linearitet. I Burts fremstilling af det sociale arbejdes historie 
lægges der vægt på rækkefølge og kronologi, og Burt understreger vigtigheden 
af at vise, hvordan situationer udvikler sig og er forbundet til hinanden. Shaw 
(2016, 74), der har kategoriseret historiske tilgange til studiet af socialt arbejde, 
peger på, at fremstillingsformer, der fokuserer på kontinuitet og brud, enten 
beskriver det sociale arbejdes ”storhed og fald” (fall from grace) eller det sociale 
arbejdes ”genoprejsning” (rise from the pit). Forfaldshistorierne repræsenterer 
et romantisk historiesyn og kan findes i de fælles historier om, hvordan ”socialt 
arbejde nåede et højdepunkt i sin udvikling i begyndelsen 1970’erne og har 
været på tilbagetog siden da” (Burt 2020, 5)1, mens historier om det sociale 
arbejdes genoprejsning repræsenterer oplysningstidens historiesyn med fokus 
på udvikling og (videnskabelige) fremskridt. I den danske litteratur ser vi også 
disse lineære træk i fortællinger om velfærdsarbejdets opkomst og udvikling over 
tid. Løkke (1990) beskriver, hvordan børneforsorgen tog form som offentlig 
instans og fokuserer i den sammenhæng på det 19. århundredes stigende 
følsomhed overfor børns lidelser. Grothe Nielsen (1986) portrætterer danske 
børneanstalters historier som en udvikling fra (fængselslignende) børnehjem i 
1727 til de nuværende (mere familielignende) bosteder. Endnu et eksempel er 
Bryderups (2017, 19-80) kortlægning af familieplejens socialpolitiske historie 
fra 1708-2014, som dels fortæller om kontinuitet, fx en gennemgående 
lovgivningsmæssig insisteren på at anvende familiepleje frem for institutioner, 
og dels fortæller om udvikling, fx fra hyppige tvangsfjernelser til højere grad af 
involvering af børn og familier.  En tilsvarende historieforståelse kommer til syne 
i Bjerres (2021) afhandling om børneværnets anbringelser af børn i perioden 
1905-1975, som kronologisk forbinder velfærdsarbejdets anbringelsespraksisser 
(som de kommer til syne i 225 journalsager) til udviklingen i lovgivningen, 
samtidig med at der kastes lys på en kontinuitet i de dilemmaer, som er forbundet 
med anbringelser af børn.  

Den anden dominerende tilgang, historie som genealogi, trækker på Michel 
Foucaults værker og er i opposition til kronologiske beretninger om fremskridt 
og tilbagegang. Genealogien tænkes at skabe grobund for en anderledes form for 
viden, der har potentiale til at styrke vores kritiske engagement i og forståelse af 
problemer i vores samtid (fx straf, se Foucault 2003).  Metodisk tager genealogien 
afsæt i et punkt i nutiden og går tilbage i tiden trin for trin for at optrevle et 
kompleks af forbindelser og undersøge opkomsten og mulighedsbetingelserne 
for nutidige institutioner, videns- og praksisformer, som umiddelbart tages for 
givet. Denne tilgang og tænkning ligger blandt andet til grund for Skehills (2004) 
History of the Present of Child Protection and Welfare Social Work in Ireland. 
Eksempler fra den danske litteratur er Villadsens (2007) genealogiske analyse 
af socialt arbejde og socialpolitik og Ebsens (2012) afhandling om etableringen 

1  Alle engelsksprogede citater er oversat til dansk af os.
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af børneforsorgen og opkomsten og udviklingen af forskellige institutions- og 
indsatsformer. Samlet kan man sige, at hensigten med disse bidrag er at ”bruge 
historie som et middel til kritik af de selvfølgeliggjorte ’sandheder’ som er 
indlejret i praktikker og diskurser” (Skehill 2007, 451).  

Endelig er der i den eksisterende litteratur også tilgange, der bruger historie på 
måder, der er mere analytisk eksperimenterende. Den amerikanske historiker 
William H. Sewell skriver, at historie ikke blot handler om at gengive og placere 
begivenheder i tiden, men at historikeren også må ”bryde med fortællingen – det 
vil sige midlertidigt suspendere tid for at kunne analysere” (Sewell i Burt 2020, 6). 
Suspendering af tid og brugen af historiske fragmenter er desuden karakteristisk 
for postmoderne kritik af lineære og narrative analysefremstillingsformer 
(se fx Madsen 2018 og Rosengaard 2018). Med denne artikel ønsker vi at 
deltage i diskussionen om, hvilke historiske tilgange forskning i pædagogik og 
velfærdsarbejde benytter, og hvilke muligheder det skaber for forskningens evne 
til at bidrage med andre indsigter end dem, der ligger i velfærdsarbejdet allerede. 
Vi ønsker i særdeleshed at bidrage med en mere kompleks historisk tilgang, som 
bryder med den lineære tænkning, der synes at præge både velfærdsarbejdet og 
de dominerende historiske tilgange til studiet heraf. For at kunne dette, trækker 
vi på indsigter fra Benjamin.

4. Walter Benjamins historieforståelse

Vores anderledes måde at tilgå historie på udgøres af Walter Benjamins 
historiefilosofi (1999). Benjamin udvikler sit argument i modsætning til det, 
han kalder ”socialdemokratisk teori og især dens praksis”, som er ”formet af et 
begreb om fremskridt” (1999, 252). Dermed er Benjamins argument direkte 
frugtbart for vores forehavende, idet velfærdsarbejde netop kan siges at være 
forbundet med det, man kan kalde en socialdemokratisk praksis, dvs. den 
praksis som udfolder sig i relation til socialpolitikken i en velfærdsstat. Benjamin 
peger altså på, som vi også kan se i vores studier af velfærdsarbejde, at denne 
praksis er præget af en ide om fremskridt, og han pointerer ydermere at ideen 
ikke knytter sig til aktuelle forhold, men udtrykker ”dogmatiske påstande” som 
kan ses i tre forhold: 1) fremskridtet forestilles at angå menneskeslægten som 
sådan, 2) fremskridtet forestilles at være ubegrænset i sin uendelige perfektion 
af menneskeslægten, og 3) fremskridtet forestilles at være ”noget der automatisk 
fulgte et lige eller spiralformet forløb” (Ibid.). Fremskridtet forestilles altså at 
angå menneskeslægten som sådan samt være uendelig og automatisk. I montagen 
er denne forståelse tydelig i fragmentet Afskårne kviste, hvor menneskets vækst 
relateres til menneskeslægtens vækst. Benjamin påpeger, at det historiske 
fremskridt for menneskeslægten hermed ikke kan adskilles fra selve begrebet 
om fremskridt, som baserer sig på en ide om, at hændelser hober sig op i en 
rækkefølge i det, han kalder ”en homogen tom tid” (Ibid.). 
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I modsætning hertil er historie for Benjamin en struktur, hvis forankring er tid, 
der er fyldt med ”tilstedeværelsen af nuet” (Ibid.). Historie bliver således til en 
struktur og en samling af kræfter, tilfælde eller situationer. I denne sammenhæng 
henviser Benjamin til Bertolt Brechts episke teater, som netop gik ud på ”at 
portrættere situationer, snarere end at udvikle plot” (2007, 234). For at kunne 
portrættere situationer, må handling, plot og rækkefølge afbrydes, og publikum 
gives hermed mulighed for at reflektere og skabe sin egen mening og sine egne 
sammenhænge (se også MacLure 2006, 738). Nye situationer opstår gennem 
denne (teater)form, som hos Benjamin modsvares af montagens procedure. 

Benjamin adskiller med montagen fortid og nutid og åbner for det, Ann Laura 
Stoler kalder ”gentagende historier, der går ud over brud og kontinuitet” 
(2016, 26). Det er historier der folder sig tilbage og frem og viser nye overflader. 
Denne tænkemåde minder om den ”nye ontologi” som postkvalitativ forskning 
peger på med et fokus på en ontologi af det iboende, hvor en totaliserende 
og hierarkiserende metodologi, der fx ordner i et klart før og nu i moderne 
fremskridts- og udviklingsfortællinger, er suspenderet (Lather 2013). Montagen 
organiserer åbninger, der viser andre muligheder for at tænke over de moderne 
udviklingsfortællinger. Konkret ved at om-arrangere øjeblikke i historien i 
nutiden. På den måde forstyrres og modsiges illusionen om fremskridt, plot og 
sekvens som ellers fremstår som dogmatisk og undertrykker aktuelle forhold og 
konkrete forbedringer af konkrete menneskers viden eller evner. 

Benjamin ønskede at få belyst det marginale; det der er gjort tavst eller udelukket 
fra at komme til syne. Han opfattede sådanne tilfælde eller situationer som 
magiske lanterner, der i bogstavelig forstand kunne illuminere – belyse eller 
oplyse – den moderne civilisations ”parade af spøgelser” (Cohen 1993: 232). De 
magiske lanterner kunne oplyse det, der var skjult i, men samtidig hjemsøger, 
Oplysningens og Modernitetens horisont. Avery Gordon, som også henviser til 
Benjamin, argumenterer for at vi, for at kunne etablere original humanistisk 
viden, ”må lære at tale med og lytte til spøgelser, snarere end at udelukke eller 
fordrive dem” (2008, 23). Med spøgelser henviser hun til indlejrede betingelser, 
der er konstituerende og udgøres af sociale figurer. I vores montage er det 
blevet tydeligt, at velfærdsarbejdet er hjemsøgt af udviklingsforestillinger, der 
konstituerer den sociale praksis. Udviklingsforestillinger dukker hele tiden 
op på tværs af tid, og udvikling tilbagevises eller fordrives som konkret 
mulighed og aktualitet, når det gælder plejebørn. Det sidste ses tydeligst 
i fragmenterne Mælkebøttebarnet og korthuset og Bekymringer i lag-på-lag, 
hvor konkrete tegn på udvikling hurtigt placeres i fortiden, og udvikling som 
abstrakt og allestedsnærværende forestilling genvinder terræn.  Det er som 
om udviklingsforestillingerne opererer i et udviklingsløst rum eller et rum, 
hvor udvikling som et spøgelse hele tiden henvises til en anden verden eller til 
fortiden: hvis den hjulpne viser tegn på udvikling, manes dette tegn til jorden og 
forsvinder for at kunne hævde forestillingen. 
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Artiklens montager er en analytisk performance, som baserer sig på læsninger af 
det samlede empiriske materiale. Til grund for montagens konstruktion ligger en 
systematisk kortlægning af, hvilke forestillinger om plejebarnet, der konstrueres 
i den velfærdsprofessionelle praksis (Thygesen 2020, 157-214). Informeret af 
Said har denne kortlægning fokuseret på, hvordan barnet repræsenteres som den 
anden, og på hvordan forestillingerne om den anden fungerer som begrundelser 
for at sætte udviklende interventioner i værk. Kortlægningen identificerer 
således, hvordan velfærdsarbejdet producerer forestillinger om progression og 
linearitet; i udviklingsfortællinger om ’før’ og ’nu’; og i fortællinger om barnets 
placeringer, bevægelser og retninger på en forestillet (udviklings)linje. Her bliver 
det synligt, at barnets ’ikke-bevægelser’ – altså det stagnerede, nedadgående og 
tilbagestående – kalder på velfærdsarbejdets intervention, som stræber efter at 
hjælpe barnet til at blomstre op, komme i vækst, komme på rette kurs eller tage 
små skridt i den rigtige retning. 

I det konkrete arbejde med montagens fremstilling betragter vi data som 
detaljer eller fragmenter i en montage, hvor sammensætningen, afbrydelserne 
af det narrative flow, og de forstyrrelser der opstår (for læseren), når der i 
den konkrete montage springes i tid og mellem forskellige scenarier, skal 
illuminere udviklingstænkningen. Vi har lagt vægt på at lade historiske og 
nutidige udviklingsfortællinger flette sig ind og ud mellem hinanden, afbrudt 
af metakommentarer om (netop) afbrydelsens funktion. Samtidig har vi 
lagt vægt på, at visse fragmenter fra data kommenterer hinanden. Det er for 
eksempel tilfældet med detaljer, hvor udviklingstænkningen kommer til udtryk i 
velfærdsarbejdernes bevægelsesterminologi om plejebarnet, der går baglæns eller 
er begyndt at tage små skridt fremad.  Det er også tilfældet med fragmenter, 
hvor velfærdsarbejdets væksttænkning kommer til udtryk gennem brug af 
botaniske metaforer om afskårne kviste og en lille spire, der må bringes i vækst 
ved hjælp af podning og gødning, og med detaljer, hvor plejebørn i skematisk 
form kategoriseres på særlige måder som afsæt for at sætte ind med hjælp til den 
udvikling, velfærdsarbejderne ønsker at se ske.

Vi har med montagen belyst og visualiseret udviklingsforestillingen og 
det hierarki, det således installerer på baggrund af Benjamins konstruktive 
historiografi, hvor historie er en konfiguration af spændinger og skabende 
strukturer, der går ud over et begreb om fremskridt.

5. Montagens kritik – afbrydelse og intervention snarere end 
affirmation

Afslutningsvist vil vi overveje den kritik, som montagen lægger op til. 
Montagen skaber mulighed for at tænke nyt og erkende udviklingens spøgelse 
i velfærdsarbejdet og ikke mindst de effekter det har, at spøgelset som aktuel 
udvikling søges fordrevet, men alligevel genopstår som forestilling. Selvom dette 
kan lyde dystert eller negativt, er det ikke det. Men kritikken er på en vis måde 
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anarkistisk, uorganiseret og uden én bestemt retning (og udvikling), idet den 
i nogen grad lægges ud til og skal formes af tilskueren. Montagen viser nogle 
muligheder, som tilskueren – læseren – må samle op og danne sin egen mening i. 
Den måde montagen er konstrueret på af os som forskere, peger dog alligevel på 
noget som resultat af det håndværk, det er at konstruere og fremstille montagen. 
Under alle omstændigheder afspejler montagen ikke virkeligheden, men kan 
forstås som en intervention og en invitation, der afbryder det almindelige og 
forudsigelige narrativ for at fremstille nye lag, som kan siges at konstituere den 
sociale praksis.

Montagens kritik er således ikke en negativ kritik, som fx ifølge Bank, Staunæs 
og Raffnsøe (2020) er en form for kritik, der afslører og afdækker det bestående 
på måder, der skaber håbløshed og ”ikke altid bidrager til at skabe forandring” 
(Ibid., 40). Bank, Staunæs og Raffnsøe (2020) supplerer derfor med en såkaldt 
affirmativ kritik, der ’lægger til’, potentialiserer og bekræfter noget, der er 
i tilblivelse og udvikling. Montagens kritik er (dog) heller ikke affirmativ, 
idet den netop i sin grundform arbejder med at afbryde og dermed forstyrre 
fremskridt og udvikling. Hvis kritikken skal være affirmativ og positiv, kan man 
med Szulevicz, Khawaja & Kousholt (2020) sige, at kritikken instrumentaliseres 
i udviklingens navn, og på den måde afvæbnes kritikken og tænkes ind i en 
(individuel psykologisk orienteret) tilpasningsideologi. På den måde ville 
det være inkonsekvent – i forlængelse af montagens kritik af udvikling – at 
understøtte en kritikform, der har til hensigt at udvikle. 

Montagens kritik ligner således mere den ikke-affirmative dannelsestilgang 
Szulevicz, Khawaja & Kousholt også nævner, hvor en kritisk og undersøgende 
tilgang er idealet, og pointen er at ”eksisterende viden, traditioner, idealer og 
værdier anerkendes – de affirmeres bare ikke” (Ibid., 56). Her hæves forskeren 
altså ikke som affirmerende instans per se, men fastholder en eksplorativ og åben 
tilgang, hvor fokus er på, hvad forskeren er i stand til at pege på, på baggrund 
af sit videnskabelige håndværk; ikke med henvisning til at forskeren, qua sin 
position som sådan, er i stand til at se og affirmere det, der er under tilblivelse 
og udvikling. På den måde stiller montagens kritik sig også undersøgende an 
i forhold til videnskabens andel i modernitetens civiliserende mission og den 
parade af spøgelser, der ikke umiddelbart forsvinder i forlængelse heraf. 

I bredere forstand handler dette også om en kritik af det, Ahmed kalder ”the 
affirmative turn” (2008, 1), som bl.a. indenfor feminisme har udråbt negativitet 
til at være et problem i sig selv (Ibid., 12). Selvom det ikke er meningen med 
den affirmative kritik at sondre skarpt mellem negativ og positiv kritik, så 
lurer denne distinktion bag ved behovet for den affirmative kritik, idet den 
hævdes at producere andre affekter end de negative. Som Ahmed peger på, så 
er det nemlig som om det samtidig antages, at ”bad feelings are backward and 
conservative and good feelings are forward and progressive” (Ibid., 12). Med 
andre ord: distinktionen mellem negativ og positiv kritik medfører, at de gode, 
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affirmative og positive følelser som noget helt selvfølgeligt knyttes til udvikling 
og fremskridt, mens de negative følelser knyttes til stilstand eller tilbagegang. 
Med montagens kritik bliver det muligt at spørge til disse antagelser og deres 
effekter; i velfærdsarbejde såvel som i kritiske analyser af velfærdsarbejde.

6. Montage

Resultater

På Rigsarkivets læsesal åbner jeg en stor brun bog med påskriften: Resultater. 
Efter 25 aars virksomhed. Af Foreningen for Viborg Stift og Amt til forsømte 
og hjemløse Børns Opdragelse. Bogen indeholder tohundrede og toogfirs 
nummererede biografier skrevet i hånden. 

Nr. 3, Anna Elisabeth Jensen. En fortælling om brand, amputation af ben, tab af 
syn og den glæde og taknemmelighed, Anna Elisabeth Jensen føler i dag. 

Nr. 2, Jens Christian Sørensen. Det fremgår, at Jens Christian Sørensen giftede 
sig til en gård med 3 køer og fik 2 børn. 

Nr. 5, Christian Nielsen, anklages blandt andet for tyveri, men han synes nu 
imidlertid at have taget sig sammen. Han var en flittig arbejdsmand, står der. 

Jeg læser videre og ser, at alle historierne ender med en kort konstatering; et 
resultat. Det ser ud til, at en vis andel af børnene ender med at vagabondere. 
Andre går det bedre: Meget flink, agtet mand. Er nu i en god stilling. Lever et 
lykkeligt familieliv. 

(Noter fra gennemlæsning af Biografier af plejebørn 1884-1909, Landsarkivet 
for Nørrejylland)

Små skridt fremad

Der er statusmøde om Isabella på syv. Isabella er ved at falde til på et nyt 
opholdssted, hvor hun har boet nogle måneder. Skolepædagogen lægger ud med 
at gøre rede for sit indtryk af Isabellas udvikling i skolen: Nu fik jeg jo nærlæst 
sagen i går, og ku’ se at – GUD ja – dér er der sket noget. Og dér.

Især har Isabella rykket sig fagligt. Hun er begyndt at læse. Og hvis opholdsstedet 
har mulighed for det, ville det være rigtig godt for Isabella, hvis hun kunne læse 
10-15 minutter hver dag. Hun ville profitere rigtig meget af det, siger pædagogen. 

Hvis vi skal snakke om det sociale … Der er der så ikke så store skridt. Men hun 
er også på overarbejde. Isabella prøver at hægte sig på, men ender med at lege 
ved siden af de andre. Og det er jo også et skridt på vejen. Det sociale går lidt 
langsommere end det faglige, men man bonner jo heller ikke ud på det hele på én 
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gang (…) Det går i hvert fald fremad.

(Feltnoter 2018)

Bevægelser og retninger

Kulturanalytikerne Billy Ehn og Orvar Löfgren skriver, at den klassiske 
kulturanalyse har en tendens til at søge og opstille dikotomier. Dikotomier, som 
i sig selv er produkter af kultur. Fra et poststrukturalistisk synspunkt, skriver 
de, vil det i stedet være vigtigt at ’afsløre’ sådanne dikotomier, for eksempel hvad 
angår de værdier, vi knytter til bevægelser og retninger. De skriver: 

”I vesten har vi en tendens til at sætte den positive pol først i mange sammenhænge 
(…). Op og ned, frem og tilbage, aktiv og passiv, god og dårlig (…). ’Op’ er godt, 
’fremad’ er positivt. 

Det er slående, i hvilken udstrækning man fanges i modernitetens tankeverden, 
når man tænker i bevægelsesterminologi. Det er den overlagte, målrettede 
bevægelse fremad, flytningen fra punkt A til B, der helt dominerer. Det handler 
om at være på vej, at skynde sig videre, om at være ’i gang’. Hvem vil stagnere, 
sygne hen og blive en bremseklods? Nogle bevægelser har (…) i dette vokabular 
en meget negativ klang, som indimellem definerer dem som ikke-bevægelser 
eller bare gør dem usynlige. Herunder de bevægelser, som bliver betragtet som 
ikke-udviklende eller ufrugtbare: Det repetitive, det monotone, den planløse 
faren rundt, bevægelser, som ’ikke fører nogen steder hen’. Det moderne skal 
være i bevægelse, men ikke være rodet.”

(Ehn & Löfgren 2010, 33)

Tilbagegang

Plejemoren fortæller, at Kalle går lidt baglæns. Han er begyndt at tisse i sengen 
igen. Han havde ellers været ved at være renlig. Anbringelseskonsulenten og 
plejemoren er enige om, at der er sket meget nyt i Kalles liv. Flytning, skift af 
plejefamilie, skift af skole. Det hele er væltet. Hans struktur er væltet. Alt er nyt, 
siger plejemoren. På den nye skole er der ikke noget hegn, der er ingen grænser, 
mange børn, nye voksne hver dag. Så det er vigtigt at skabe struktur. Plejemoren 
fortæller, at hun laver et skema for at forberede Kalle på, hvad der skal ske hver 
eneste dag. For ellers går han baglæns. 

(Feltnoter 2018)
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Fremskridtet og fortiden

Med oplysningsprojektets sammenbrud finder Benjamin mening – ikke i troen 
på mennesket og menneskehedens fremskridt – men i dialog med fortiden. Men 
vel at mærke på en anden måde end ved at etablere årsagssammenhænge mellem 
forskellige historiske momenter: 

Til tænkning hører ikke blot tankernes bevægelse, men i lige så høj grad dette at 
bringe dem til stilstand. Hvor tænkningen pludselig standser i en konstellation, 
der er mættet af spændinger, der giver den denne konstellation et chok.” 

(Benjamin 1998, 169–170)

Stine Thygesen, ph.d. og adjunkt, Institut for Læreruddannelse, 
Københavns Professionshøjskole  

Trine Øland, ph.d. og lektor, Sektion for Pædagogik, 
Københavns Universitet
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I artiklen præsenteres og diskuteres, hvordan forskellighed i et forskerteam 
og en eksplorativ tilgang til analyseprocesser af data kan forstås som både 
forstyrrelser og forhandlinger, der  udfordrer forestillingen om stringente 
og kontrollerbare processer. Vi vil i artiklen vise og argumentere for, at 
forstyrrelser og forhandlinger samtidig bidrager til at styrke og kvalificere 
forskningsprocessen. Vi tager udgangspunkt i vores fælles forskningsprojekt 
Approaching Inclusion (AppIn), hvor vi har undersøgt professionelles 
samarbejde i skolen. I artiklens første del skitserer vi, hvordan vi gennem en 
abduktiv tilgang har arbejdet med forskellige metodologiske og teoretiske 
inspirationer, der har understøttet projektets både induktive og deduktive 
analysebevægelser og dermed projektets samlede videnproduktion.  
I artiklens anden del reflekteres over vores egen forsknings- og 
samarbejdsproces gennem nogle af de centrale fund om samarbejde, som 
vi identificerede i projektet, for på den baggrund at kunne sige noget mere 
generelt om forskningssamarbejde. 

Forskningssamarbejde, forstyrrelser, forhandlinger, analyseprocesser

Forskellighed i samarbejde som forskningsfokus og strategi

I forskningsprojektet Approaching Inclusion (AppIn, 2016-2020)1 har vi 
undersøgt, hvordan de professionelles samarbejde i skolen bidrager til in- og 
eksklusionsprocesser og dermed får betydning for elevernes muligheder for at 
kunne deltage i skolens praksis (Hansen, Jensen, Molbæk & Schmidt, 2020a; 
Hansen, Jensen & Molbæk, 2022). I projektet har de professionelles samarbejde 
både været vores genstandsfelt og vores analysekategori, da vi havde til formål 
at udvikle ny viden om og nye forståelser af samarbejdet på tværs af faggrupper. 

Parallelt med dette forskningsfokus har vores eget samarbejde i forskergruppen 
også været et centralt omdrejningspunkt, da det har været vores udgangspunkt, 
at forskningssamarbejdet har stor betydning for både forskningens processer og 
fund. I forskerteamet har vi derfor kontinuerligt haft fokus på, hvordan vores 
eget samarbejde kunne blive et aktiv for forskningsprocessen, og hvordan vi som 
forskere på forskellig vis kunne bidrage til projektet gennem vores forskellige 
teoretiske og metodologiske tilgange. 

1  Vi har gennemført projektet sammen med Docent Maria Christina Secher Schmidt, KP.

Charlotte Riis Jensen, Mette Molbæk 
og Janne Hedegaard Hansen

Forstyrrelser og forhandlinger 
- en ressource i forskningssamarbejdet?
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Vores forskergruppe blev sammensat på baggrund af vores forskellige teoretiske 
og metodiske tilgange. Formålet var, at forskellighederne kunne bidrage til, 
at vi alle blev udfordret på vores forforståelser med henblik på at skabe ny 
viden, nye forståelser og nye begreber om det tværprofessionelle samarbejde og 
betydningen heraf, for udvikling af en mere inkluderende skole. Dermed har 
vores måde at samarbejde på bidraget til at holde analyseprocessen åben, at 
behandle kompleksiteten i data bedst muligt og at validere vores resultater.

I samarbejdet har vi løbende tilstræbt at udsætte konfigurationen2 med det 
formål at give plads til forskellige muligheder for analyse af datamaterialet. Vi har 
undersøgt, hvad der fremtrådte som produktive uenigheder eller divergerende 
faglige forståelser. Det har været udfordrende og krævet et tæt samarbejde samt 
mange forskellige processer – både analyseprocesser, forhandlingsprocesser og 
forstyrrelsesprocesser. Vi har derfor gennem dette projekt erfaret, hvordan et 
forskningssamarbejde kan udfolde sig, og hvad det kan bidrage med, når det er 
karakteriseret ved kollektive processer og ikke ved uddelegering af delprojekter 
eller ansvarsområder.

Datakonstruktion

Projektets empiriske grundlag stammer fra feltarbejde på seks skoler i fire 
kommuner i efteråret og vinteren 2016. På hver af de seks skoler fulgte vi to 
klasser i henholdsvis indskolingen og udskolingen med primært fokus på de 
professionelles arbejde og samarbejde i og omkring klassen. Vi var i hver klasse 
en hel uge og fulgte det skema, eleverne havde. Dvs. vores data bl.a. bestod af 
tolv ugers videooptagelser og feltnoter fra tolv forskellige klasserumspraksisser. 
Kriterierne for at vælge disse tolv klasser var, at der foregik et samarbejde 
mellem lærere og ressourcepersoner, så vi kunne følge deres forskellige 
samarbejdspraksisser. Ressourcepersoner skal i denne sammenhæng forstås 
som både interne og eksterne professionelle. De interne ressourcepersoner er 
ansat på skolerne (fx inklusionsvejledere og skolepædagoger), mens de eksterne 
er ansat i forvaltningen (fx skolepsykologer og forebyggende rådgivere). For 
at kunne få indblik i ressourcepersonernes arbejde, fik vi adgang til en række 
møder. Nærmere bestemt 72 og meget forskellige typer af møder mellem lærere, 
interne og eksterne ressourcepersoner samt ledelse. Endvidere har vi foretaget 
27 fokusgruppeinterviews med udvalgte elever, lærere, og interne og eksterne 
ressourcepersoner. 

For at indlede og understøtte såvel vores samarbejde som projektets formål 
om at bidrage med ny viden om professionelles samarbejde, valgte vi at gå 
’åbent’ ud og lade os undre og overraske med udgangspunkt i meget få fælles 
aftaler. Resultatet blev ikke overraskende, at vores iagttagelser af de konkrete 
genstandsfelter faldt forskelligt ud, forstået på den måde, at vores individuelle 
forskningsinteresser, perspektiver og teoretiske inspirationer blev tydelige. Én 
2  Gennem konfigurationen skabes sammenhæng på en meningsfuld måde (Horsdal, 2017).
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var særligt optaget af elevperspektivet i relation til forskningsspørgsmålet, en 
anden af lærernes undervisning, en tredje af de fysiske rammer osv. Der var 
således tale om data, der på forskellig vis rettede sig mod forskningsspørgsmålet 
ud fra specifikke opmærksomhedspunkter, som ikke på forhånd var aftalt. Så 
selvom vores konstruktioner af data skete ud fra samme metodiske tilgange, er 
det ikke sket identisk, fordi forskersubjektive forhold spillede en aktiv rolle på en 
tydelig og identificerbar måde. 

Selvom de færreste kvalitative forskere i dag vil argumentere for, at 
konstruktion af data er objektiv, blev det gennem vores indledende tilgang til 
forskningsprocessen hurtigt tydeligt for os, hvordan forskersubjekter spiller en 
ganske betydelig rolle i forskningsprocessen. Vores forskellige observationer gav 
derfor anledning til, at vi allerede tidligt i forløbet blev mere opmærksomme 
på vores forskellige blikke, og på hvordan vi kunne bruge disse forskelligheder 
konstruktivt. Et bevidst valg om at gå undersøgende til værks i forhold til 
datakonstruktion og lade forskersubjektive forskelle træde frem kan være med 
til at fastholde kompleksitetssensitiviteten over for den virkelighed, som vi har 
undersøgt og dermed sikre forskningens kvalitet.

På baggrund af vores samlede erfaringer med dette forskningssamarbejde over fire 
år står det klart, at al forskningssamarbejde fordrer mange grundlagsdiskussioner, 
forhandlinger og kompromisser, hvor forskningsprocessen og samarbejdet ikke 
alene reduceres til at være et håndværk, men også opleves som en kontinuerlig 
læreproces for de involverede forskere. 

Analyseprocesser

Også vores analyseprocesser har bidraget til nye erfaringer og nye erkendelser og 
skabt synergi, idet vi har fået et mere nuanceret blik på vores forskellige og mulige 
tilgange til og forståelser af forskningsprocesser og forskningssamarbejde. I det 
følgende præsenterer vi nogle af de væsentligste analyseprocesser, som både har 
ført til blindgyder og til ny viden. 

Vi har med udgangspunkt i Grounded Theory (Charmaz, 2006; 2009) 
konstrueret data for herefter at udvikle empirisk genereret teori på baggrund 
af vores analyser. I denne proces blev nogle forståelser og begreber valgt til, 
mens andre blev valgt fra på baggrund af en vurdering af, hvorvidt de konkrete 
muligheder kunne tilføre nye forståelser, nuancerede blikke og generaliserbar 
viden i forhold til analyse af data. Det er igennem disse bottom-up og top-down 
processer, vi både har zoomet ind og ud på praksis (Allan & Slee, 2008; Nicolini, 
2009). Dermed skal projektet og dets analysestrategi ses i en eksplorativ optik 
med det formål at være begrebs- og teorigenererende i forhold til genstandsfeltet. 
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På baggrund af fælles refleksioner, diskussioner og forhandlinger valgte vi i 
første omgang at lade vores analysearbejde inspirere af Becker (1998), Charmaz 
(2006; 2009), Clarke (2003; 2005), Clarke, Friese & Washburn (2018). Disse 
inspirationer bliver uddybet gennem artiklen. Målet og konsekvensen af denne 
mere åbne og eksperimenterende tilgang til analysearbejdet var, at analysefasen 
tog relativt lang tid, samt at fasen med databearbejdning foregik i en abduktiv 
proces, hvor empiri og teoretiske inspirationer kontinuerligt blev inddraget, 
udfordrede og forstyrrede hinanden. Ifølge Charmaz er induktion datadrevet 
og deduktion teoridrevet, og abduktion kan siges at være et både-og, hvor 
forskeren på baggrund af hypoteser og spørgsmål i en iterativ proces søger de 
mest sandsynlige sammenhænge (Charmaz, 2006). 

Valget om at arbejde abduktivt førte mange diskussioner med sig gennem 
hele projektperioden, fordi vi på forskellig vis repræsenterede induktive og 
deduktive forskningspraksisser. Eksempelvis har vi gennem alle fire år diskuteret 
legitimiteten i denne tilgang, fordi vi på den ene side ikke forsker og analyserer 
i et tomrum, og derfor helt naturligt har ladet os inspirere af (ikke tilfældige) 
forskellige teoretikere og videnskabelige inspirationer. Og på den anden side 
ikke har ønsket at gennemføre en på forhånd valgt teoretisk baseret analyse af 
data.

Vores erfaring er, at selvom det ikke er muligt at gå neutralt og objektivt til værks, 
så er det med en abduktiv tilgang muligt at gå på opdagelse i nye inspirationer 
teoretisk og metodisk, hvilket har været vores intention. Det er ikke muligt 
at lave en klar snitflade mellem induktive og deduktive processer. Der er tale 
om en vekselvirkning, hvor forskningssamarbejdet netop kan bidrage til at 
fastholde denne vekselvirkning, så empiriske fund kan generaliseres på grundlag 
af forskellige teoretiske inspirationer. Et væsentligt element i en abduktiv proces 
er derfor at gøre den transparent. 

Et konkret eksempel på disse processer er, at to af os, på en konference i projektets 
tredje år, blev inspireret af et oplæg om distribueret ledelse. En anden forsker i 
gruppen kendte til Feldmans (2003) pointe om, at der i organisationer eksisterer 
mange forskellige rutiner, som griber ind i hinanden, og at man derfor ikke kun 
kan fokusere på den konkrete rutine, man ønsker ændret, men på alle rutiner 
i en organisation. Gennem fælles refleksion og diskussion af de forskellige 
perspektiver udviklede vi begrebet del-praksis, som en måde at forstå skolen 
som en praksis, der består af mange delpraksisser, der griber ind i hinanden og 
har hver deres mål, rettethed og opgaver, når de professionelle samarbejder og 
forhandler om udvikling af en inkluderende skole (Hansen, Jensen & Molbæk, 
2022). Efterfølgende genbesøgte vi data fra møderne ud fra dette perspektiv, og 
det blev muligt at nuancere vores fund yderligere. 

Generelt forløb vores proces således, at når vi identificerede generelle tendenser, 
testede vi dem ved at dykke ned i konkrete cases. Når vi begyndte at opnå 
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fælles forståelse, testede vi denne forståelse ved at genbesøge data på nye måder. 
Med inspiration fra mikrosociologien var vi optaget af nuancer, forskelle og 
modsatrettetheder mere end entydighed, ligheder og klare tendenser (Becker, 
1998; Jakobsen & Kristiansen, 2004). Vi ønskede således at holde analysen åben 
for både tendenser og modtendenser, det generelle og det specifikke længst 
mulig. Formålet var at skabe ny viden om, hvordan samarbejde kan bidrage til 
at udvikle en mere inkluderende skole. Det var ikke i sig selv et mål at fremvise 
feltets kompleksitet, men at skabe nuanceret og kompleksitetssensitiv indsigt, 
der vækker genklang i praksis og kan bidrage til udvikling af skolers inkluderende 
praksis.

Selvom reduktion af kompleksitet er en nødvendig del af enhver analyseproces, 
kan processer være karakteriseret ved enten at søge entydighed eller fastholde 
flertydighed. Som nævnt er vi gået efter det sidste.  Konkret gjorde vi det gennem 
en vekselvirkning mellem individuel læsning og kodning af data, gennem 
udarbejdelse af mappings, tværgående drøftelser for at identificere ligheder 
og forskelle, genlæsning/ -besøg af data, fortsatte drøftelser og begyndende 
søgning i litteratur med henblik på at understøtte eller begrebsliggøre fund. For 
at understøtte disse processer, har vi gennem hele projektperioden månedligt 
gennemført fælles heldagsworkshops og et årligt internat. 

Vi har kontinuerligt haft fokus på at sikre processernes kvalitet ved at synliggøre, 
italesætte og bevidstgøre vores metodiske greb, præmisser samt blinde pletter. Vi 
anvendte en fælles log, som både fungerede som et metodologisk referat og som 
et dokument, hvor vi fremskrev vores forskellige (for)forståelser. Vi har gennem 
hele projektet endvidere aktivt inddraget og afprøvet forskellige tilgange til 
videnskabelse, fordi vi ønskede at gennemføre kompleksitetssensitive analyser 
frem for mere reduktionistiske og selvforstærkende analyser. 

Det eksperimenterende analysearbejde

I det følgende vil vi zoome nærmere ind på nogle nedslag i vores eksplorative 
og eksperimenterende analyseproces og de meget forskellige analytiske og 
teoretiske tilgange, som vi har benyttet os af og som tilsammen har bidraget til 
nuancerende analyser af data. De nedslag, vi præsenterer i denne artikel, var ikke 
på forhånd besluttet, men blev afprøvet undervejs i processen på baggrund af 
forskellige inspirationer. Det første nedslag er hot spots som er vores første indgang 
til datamaterialet og som vi anvendte til at dele inspirationer med hinanden. 
Herefter følger et nedslag, der handler om, hvordan vi gennem mappings af 
observationer og feltnoter gjorde det muligt at få indblik i hinandens empiri. 
Som et særligt eksperimenterende nedslag forsøgte vi at forfølge Latours ide om 
feltstudie-baserede beskrivelser. Her endte vi dog i en blindgyde, som vi uddyber 
nedenfor, og måtte derfor finde nye veje at gå. Da vi var kommet lidt dybere 
ind i analyseprocessen, valgte vi at søge efter modfund og sprækker i materialet, 
som kunne være med til at nuancere vores fund og udfordre vores forskellige 
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forforståelser (Becker 1998). Det sidste nedslag, vi præsenterer i denne artikel, 
handler om hvordan vi gennem optællinger af professionelles udsagn på møder, 
fik øje på sammenhæng mellem de professionelles problemforståelser- og 
løsningsstrategier og deres samarbejde om in-og eksklusionsprocesser.

 
Hot spots

Som indledning på vores analysearbejde og for at få et fælles udgangspunkt 
for analyserne, gennemgik vi hver især vores skrevne observationer (feltnoter) 
fra de klasser, vi havde observeret i. Vi aftalte her, at vi skulle notere, hvad der 
gjorde særligt indtryk, dvs. hvad der overraskede, og hvad der triggede os – også 
følelsesmæssigt (Becker, 1998). Vi diskuterede, hvad grunden var til, at en 
situation gjorde særligt indtryk, for på den måde at blive opmærksomme på, 
hvorfor noget blev set og valgt til, mens andet ikke blev gjort til genstand for 
yderligere analyse. 

Disse hot spots gav os mulighed for dels at påbegynde vores analysearbejde, men 
gav os også mulighed for at eksplicitere og diskutere vores forskellige blikke og 
forståelser af datamaterialet og vores teoretiske forforståelser. 

Herunder fremhæves nogle centrale hot spots, som viser vores forskellige 
opmærksomhedspunkter i feltet. 
•	 Det fysiske miljøs betydning og medvirkning til eksklusion eller ikke 

deltagelse 
•	 De sociale strukturer kan være med til at gøre elevers adfærd problematisk 
•	 Elever med uventet adfærd fremstilles som at være ude af stand til at kunne 

kontrollere sig selv
•	 Der gribes hurtigere og mere markant ind over for drenge sammenlignet 

med piger
•	 Drenge har sværere ved at knække koden mht. at kunne slippe afsted med 

adfærd, som bryder med regler og rammer, sammenlignet med pigerne
•	 Flere drenge end piger er urolige og larmende i deres adfærd sammenlignet 

med pigerne
•	 De voksnes ledelse af fællesskaberne er afgørende, fx det at eleverne ved og 

forstår succeskriterierne for deres deltagelse og muligheder for at deltage i de 
faglige og sociale fællesskaber 

•	 Der er nogle lærere, der er bedre til at skabe og åbne for fællesskaber
•	 Der er SÅ mange dynamiske og fleksible fællesskaber i spil – kan vi opdele 

dem/ forsøge at ’indfange dem’... jeg har svært ved at ’begribe dem’

Som det fremgår, fremtræder der forskellige foci fra vores hot spots: fx fokus 
på strukturer, fokus på køn og fokus på klasseledelse. Når de professionelle fx 
samarbejder om, hvordan de kan udvikle en inkluderende skole, bliver deres 
forskellige forståelser af problemer og løsninger relevant i en kontekstuel 
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sammenhæng. Det kan handle om, hvordan de professionelle forholder sig til 
elever, der udfordrer rammerne og strukturerne eller forholder sig til elever, der 
opfattes som ude af stand til at kontrollere sig selv. 

Vi diskuterede vores hot spots, dels for at debriefe i forhold til de oplevelser, som 
fyldte for os hver især og dels for at se, om det kunne hjælpe os videre ift., hvad 
næste metodiske skridt kunne være. I vores videre analyse tog vi udgangspunkt 
i de sammenfald, vi fandt i vores forskellige hot spots. Fx var der sammenfald 
i forhold til, hvordan og hvornår en elev blev opfattet som problematisk af de 
professionelle og sammenfald i forhold til klassefællesskaberne betydning for 
arbejdet med inklusion af alle elever.  

Mappings

For at understøtte vores ambition om at gøre analyserne kompleksitetssensitive 
samt identificere nuancerne i vores forskellige perspektiver, valgte vi at arbejde 
med en fælles tilgang inspireret af Clarkes situational analysis (Clarke et al., 
2018). Denne metode har som præmis, at det ikke er muligt at studere individer 
eller det sociale i sig selv, hvorfor det centrale bliver at have fokus på de sociale 
handlinger, der konstituerer viden og væren. 

Clarkes teori- og metoderamme kunne endvidere hjælpe os med først at dele 
og efterfølgende samle vores analyser gennem arbejdet med mappings, der 
fungerede som kort eller mind maps over temaer i analyserne.

Som første led i processen noterede vi hver især, hvad vi iagttog, der skete på 
videooptagelserne fra klasserummet, og hvad vi hørte på lydfilerne fra møderne. 
Vi udarbejdede, til brug for kodning af materialet, mappings fra hver enkelt 
klasse og skole, som sidenhen blev kodet i forhold til de andre klasser og skoler. 
Vi gennemgik hver især vores udarbejdede maps for hinanden og fik i denne 
proces mulighed for at stille uddybdende og forstyrrende spørgsmål til vores 
forskellige maps.

Dernæst identificerede vi fælles kategorier og lavede maps på tværs af materialet. 
I dette arbejde var der ikke fokus på repræsentativitet, altså på hvor mange gange 
noget forekom. Ambitionen var alene at få så mange nuancer med som muligt, 
så vores  maps tjente til at synliggøre den kompleksitet, der er forbundet med 
skolernes praksis. 

Qua vores forskellige baggrunde udarbejdede vi kortene forskelligt, hvilket 
blandt andet viste sig ved, at nogle kort var baseret på klassens elever, mens 
andre fokuserede mere på undervisningen. Da vores mål var at lave et samlet 
map over centrale temaer og forhold i læreres og ressourcepersoners arbejde og 
samarbejde i klassen, blev denne forskel også et aktiv i forhold til at få så mange 
nuancer med som muligt. Vores mål var, at alle temaer blev adresseret i vores 
fælles diskussioner, forstyrrelser og forhandlinger og i vores samlede maps. 
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Feltstudie-baserede beskrivelser 

For yderligere at gribe og begribe nuancerne og kompleksiteten i vores 
materiale, hentede vi inspiration fra Latours feltstudie-baserede beskrivelser 
(Blok & Jensen, 2009; Latour, 2005; 2008). I denne proces arbejdede vi 
med beskrivelser af undervisningspraksis gennem minutiøse og detaljerede 
observerede beskrivelser af læreres, ressourcepersoners og elevers handlinger 
i klasserummet baseret på videomaterialet. Som Latour (Latour & Woolgar, 
1979) zoomede vi ind på de praktiske sekvenser af de begivenheder, der fandt 
sted i klasserummet. Formålet var at forfølge lærernes, ressourcepersonernes 
og elevernes interesser og opmærksomheder for at indfange klasserummets 
praksis, natur og logik gennem de konkrete handlinger i klasserummet. Tanken 
var, at vi ad denne vej fik en dybere forståelse for de forskellige professionelles 
samarbejdshandlinger i klasserummet, og hvilken betydning disse handlinger 
fik for de in- og eksklusionsprocesser, der udspillede sig.  

Vi udvalgte i første omgang hver især videooptagelser fra de klasserum, vi 
havde observeret i. Videoklippene blev udvalgt ud fra de situationer i klassen, 
som vi var blevet overrasket eller forundrede over. Disse klip skulle vi alle i 
forskerteamet minutiøst observere og beskrive i tråd med Latours beskrivelser af 
arbejdet i et laboratorium (Latour & Woolgar, 1979). Nedenfor er to eksempler 
på praksisbeskrivelser af samme handlinger i undervisningen i en 2. klasse 
beskrevet ud fra et udvalgt videoklip. 

Læreren begynder at spille på sin guitar og synge samtidig med, 
at han rejser sig op og eleverne synger højt med. Det er en sang, 
hvor eleverne i kanon skal synge det samme som læreren. Eleverne 
kender omkvædet og synger højt med. I mellemspillet spiller 
læreren lavt og nogle elever begynder at sige som en knallert, men 
læreren siger; ´ikke endnu, vi skal først, når den starter´. Sangen 
fortsætter med, at eleverne synger det samme som læreren, de 
sidder stadig på deres stole, og nogle elever er begyndt at syngeråbe 
mere end synge. Efter et par vers må eleverne gerne begynde at sige 
som en knallert og give den gas. Pigen, der tidligere drejede rundt 
på stolen, drejer igen rundt på stolen, mens hun synger. Drengen 
ved døren svinger med sine ben og krop i takt til musikken, mens 
han kigger i mappen. Den dreng, der sidder i midten af klassen 
med hættetrøje, har skubbet sin stol ud fra bordet og synger ikke 
med og drejer rundt på sin stole, han tager sin hætte på og lægger 
sig ned med overkroppen på bordet. Drengen, tættest på kameraet, 
er stadig i gang med at spise sin gulerod. En dreng ved vinduet 
har skubbet sig væk fra bordet og forsøger at få stolen til at vippe 
op ad væggen.

…



52Forstyrrelser og forhandlinger 

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 4

4
 - 5

9

Læreren spiller på sin guitar og synger første linje, som eleverne 
gentager. Læreren rejser sig op, mens han spiller. En elev laver en 
knallertlyd, og læreren siger, at det ikke er endnu, han skal lave 
den. Lærerne og eleverne skiftes til at synge, og sommetider synger 
de teksten sammen. Efter to vers siger lærerne, at nu må de godt 
starte knallerten. 

De to eksempler fremstår meget forskellige og er dermed eksempler på, at nogle 
af vores beskrivelser blev meget minutiøse, mens andre blev mere overordnede 
beskrivelser af handlingerne i klassen. 

I denne analyseproces kom vores forskelligheder for alvor til syne, da vi udover 
at have forskellige faglige baggrunde også har forskellige forudsætninger for at 
arbejde med disse feltstudie-baserede beskrivelser. Derfor blev vores feltstudie-
baserede beskrivelser af så forskellig karakter og kvalitet, at det blev for vanskeligt 
at sammenholde, diskutere og forhandle om dem, hvilket betød, at vi endte i en 
blindgyde. Vi blev derfor enige om at forfølge andre veje ind i materialet, hvor 
vores forskelligheder ikke blev en uoverkommelig forhindring for progressionen 
i analyseprocessen. 

Sprækker

For at give plads til vores forskelligheder og for at kvalificere projektets mest 
centrale fund besluttede vi, at vi hver især skulle gå på jagt efter sprækker i vores 
observationsnoter. Hensigten var en yderligere nuancering og udfordring af 
vores foreløbige analyseresultater gennem eksempler fra data, hvor materialet 
viste en anden tendens end de mønstre, vi hidtil havde identificeret (Becker, 
1998). Der, hvor der viste sig at være noget, som kunne ligne et ‘mod-fund’ 
til vores ’hoved-fund’, gik vi til selve kilden, dvs. til videoer eller til lydfiler/
transskriptioner. Vi inddrog også interviews med de professionelle i dette 
søgearbejde og udvalgte endvidere videooptagelser og lydoptagelser, som vores 
forskningskollegaer skulle gennemgå og kode. Derudover blev vores individuelle 
maps også bearbejdet af de andre forskere og genbesøgt i forsøget på at udfordre 
og teste vores analyser og pointer. Vi vil nu dykke ned i to eksempler, der adskiller 
sig fra vores hoved-fund. 

Det første eksempel finder vi i et interview med  klasselæreren Peter. Han 
fortæller, at hans 8. klasse har en svær historie. Klassen har været forsømt, og 
fællesskabet har været præget af en negativ kultur, hvor eleverne havde for vane 
at være nedladende over for hinanden. I klassen er der flere elever, der lider af 
depression og andre elever, der er diagnosticeret med ”de almindelige diagnoser, 
der nu engang hører til i enhver klasse i dag”, fortæller han. I interviewet fortæller 
klasselæreren, hvordan han har haft fokus på et inkluderende klassefællesskab: 
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”Det er jo ikke en harmonisk gruppe, det er det, vi skulle arbejde 
meget med. Altså, vi har brugt meget tid på at socialisere… dvs. 
de mål jeg har, det er selvfølgelig de rent faglige, men så handler 
det jo selvfølgelig også om, hvad har vi haft af mål med klassen. 
Det er jo det socialiserende element, der ryger ind der... Så det er 
meget med ikke at arbejde med det samme på den samme måde 
i en hel lektion, men at have det som ulmer i baggrunden, og så 
prøver vi det på flere måder. Og så giver krop og bevægelse og de 
andre ting jo også nogle muligheder.” 

Et andet et eksempel på en sprække er fra en skole, hvor de professionelle 
samarbejder tæt og kontinuerligt for at understøtte elevernes trivsel i klassen. 
Dette eksempel blev inddraget, fordi vores analyser viser, at samarbejdet ikke 
skaber ændringer i undervisningspraksis. I samarbejdet deler alle professionelle 
deres viden og gode ideer: eksempelvis når Helene (intern ressourceperson) og 
Gitte (pædagog) sammen planlægger et trivselsforløb i en 2. klasse, og når hele 
teamet (2 lærere, og 1 pædagog) sammen med Helene (intern ressourceperson) 
bruger meget tid på at diskutere og planlægge, hvordan de kan arbejde med at 
gøre klassen (det store hold) ’stærk nok’ til at ’klare de få’ (det lille hold). 

Disse to eksempler viser dels, hvordan en enkelt lærer arbejder inkluderende med 
fællesskabet i en 8. klasse, og dels hvordan professionelle omkring en 2. klasse 
samarbejder med henblik på at skabe et ´stærkt´ inkluderende fællesskab. De to 
eksempler adskiller sig fra de generelle tendenser i materialet, som peger på, at 
de professionelles samarbejde ikke fører til udvikling af en mere inkluderende 
praksis, og at der ikke er megen fokus på forandringer eller transformationer af 
praksis. Samtidig kan disse mod-fund bidrage til at validere vores konklusioner 
om, at det ikke er samarbejdet i sig selv, der skaber inklusion: I det første eksempel 
er læreren alene om arbejdet, og i det andet eksempel foregår samarbejdet på 
møder og ikke i klasserummet.

Optællinger af problemforståelser og løsningsstrategier på 
møder

På baggrund af identificering af generelle tendenser på tværs af materialet valgte 
vi at optælle, hvad der blev udpeget som henholdsvis et problem og som løsning 
på de observerede møder, hvor de professionelle forhandlede. Dette blev bl.a. 
gjort for at validere, hvorvidt den tendens, der også viste sig i syv casestudier, 
kunne betegnes som et generelt fund i vores materiale (Schmidt et. al., 2021). 

På baggrund af vores optællinger af professionelles udsagn fandt vi, at der i 
13% af tilfældene var fokus på elevernes familier, som årsag til bekymringen. 
Det kunne fx være pga. skilsmisse, manglende omsorg, familiebehandling eller 
dårligt skole-hjem-samarbejde. Helt overvejende og i 80% af tilfældene var det 
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eleven, der blev peget på som værende bærer af problemet. Fx blev der peget 
på, at eleven manglede empati, var urolig, ikke var læringsparat, var umoden, 
havde nedsat syn, var ordblind, var dårligt begavet, var kontaktsøgende mv. Kun 
i 6% af tilfældene omtalte de professionelle problemet som havende noget med 
undervisningen at gøre, fx at der var for lidt struktur i timerne. 

Derfor var det heller ikke overraskende, at de mest dominerende løsningsstrategier 
havde fokus på at kompensere for den enkelte elevs specifikke behov, hvorfor 
der blev arbejdet ud fra en problemforståelse med fokus på identificering af 
elevernes forskelligheder, hvilket betød, at der var mindre fokus på, hvordan de 
professionelles samarbejde kunne bidrage til at skabe forandringer i praksis i 
klasserummet. 

Et dobbelt blik på samarbejde

Som det er fremgået igennem artiklen, har vi kontinuerligt forstyrret hinandens 
perspektiver og tilgange og tilstræbt at gøre forskellighederne produktive i 
forhold til at skabe ny viden, nye forståelser og nye begreber om professionelles 
samarbejde om den inkluderende skole.

Vores måde at samarbejde på har betydet, at vi proaktivt har måttet arbejde for 
at sikre den enkelte forskers integritet gennem et fokus på den enkeltes ret til 
at deltage i forskningsarbejdet på egne præmisser. Dette har vi blandt andet 
kunne understøtte ved at arbejde med forskellige og lige legitime tilgange i 
vores analyseprocesser og dermed arbejde med flere former for deltagelse i vores 
forskningsarbejde. Samtidig har vi i forskningsteamet også måttet sætte grænser 
for vores forskellighed for at sikre fremdrift i vores projekt, hvilket har betydet, 
at vi som individer også har haft en forpligtelse til at tilpasse os det, vi som 
forskningsgruppe og/eller vores forskningsleder har besluttet. 

Centralt for denne måde at lede og indgå i et forskningssamarbejde er derfor 
at kunne håndtere forskelligheder og nuancer og på samme tid fastholde målet 
om, at vi indenfor projektets tidsramme har forpligtet os på at bidrage med ny 
viden, der kan understøtte udvikling af skolernes inkluderende praksis. 

Konsensuskultur

Da vi har haft fire år til projektet, og fordi vores forskelligheder fra begyndelsen 
blev italesat og brugt aktivt ind i vores analyseproces, har vi forsøgt at modarbejde 
tendensen til for hurtig enighed. Det har til tider udfordret os og vores oplevelse 
af fremdrift og sammenhængskraft, når enten én eller flere af os har insisteret på 
at sætte en ny analyse i gang eller insisteret på at holde fast i en særlig læsning af 
data, fx som vores optælling af problemforståelser på møderne. 
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Dermed kan uenighed — forstået som et fagligt begrundet ønske om at gå i en 
anden retning og skabe mulighed for at lade kompleksiteten få plads – bruges 
som en styrke i samarbejdet, hvis målet er at udfordre eksisterende tilgange og 
forståelser med henblik på at skabe nye indsigter. Dette fordrer imidlertid at 
modstand og argumenter ikke underlægges en dominerende konsensuskultur 
i samarbejdet, og at det opleves naturligt at udfordre og forstyrre de andre 
forskeres (for)forståelser (Albæk og Trillingsgaard, 2011). Dette er en pointe, 
som både gælder i forhold til vores forskningsfokus på de professionelles 
samarbejde i skolen og i forhold til vores eget samarbejde i forskerteamet.

At søge konsensus i samarbejdet kan nemlig ses som forhandlinger, der retter 
sig mod, at tingene forbliver, som de altid har været. Så selvom én professionel 
repræsenterer en forskel, ved fx at have et andet perspektiv end kollegaerne på en 
problemstilling, så vil forskellen udgrænses gennem konsensus i forhandlingerne, 
og dermed skabes der ikke plads til nye indsigter om den problemstilling, der 
forhandles om. I en dominerende konsensuskultur, hvor de samarbejdende har 
fokus på at undgå konflikt, støtte hinanden, have gode relationer til hinanden 
og have tillid til hinanden, bliver det implicitte mål at finde fælles forståelser og 
fælles fodslag fremfor at udfordre, forstyrre, forhandle og udvikle ny viden og 
søge nye veje i samarbejdet om en given problemstilling. 

Et virkningsfuldt samarbejde

Ligesom vi i vores udforskning af samarbejde i skolens praksis kommer med 
et bud på, hvordan vi kan understøtte et virkningsfuldt samarbejde, kan vi 
med udgangspunkt i vores fund i projektet og vores eget forskningssamarbejde 
argumentere for, at det er afgørende for det virkningsfulde samarbejde, at 
de samarbejdende kan håndtere konfliktuerende perspektiver, forskelle og 
uenigheder i samarbejdet. At man i samarbejdet udforsker, forstyrrer, forhandler 
og udfordrer de forskellige perspektiver og fagligheder, så forskellighederne kan 
bidrage til at udvikle og kvalificere egen forskerpraksis og ny videnproduktion. 

Som en del af projektets resultater har vi udviklet en forståelse af det 
virkningsfulde samarbejde som udtryk for de handlinger og forhandlinger, der 
finder sted gennem de positioneringer, som de professionelle indtager og/eller 
tilbydes. Vi ser derfor samarbejde som de handlings- og forhandlingsprocesser, 
der kontinuerligt foregår mellem dem som samarbejder, samt at samarbejdet skal 
føre til transformationer og forandringer. Vi skelner således mellem samarbejde 
og det virkningsfulde samarbejde. 

Set i den optik bliver det afgørende, at et forskningssamarbejde baserer sig på 
kompleksitetssensitive analyser og forhandlinger af de forskellige forskeres 
forforståelser og forskerpraksis. Det betyder, at der i samarbejdet gives plads 
til konfliktuerende perspektiver, uenigheder og forhandlinger ud fra en 
nysgerrighed på den Andens perspektiv (Albæk og Trillingsgaard, 2011). Et 
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samarbejde, der udvikler ny viden og er transformativ, kommer ikke af sig selv. 
Det skal ledes med et blik på og forståelse for den kompleksitet, kapacitet og 
organisering, som skaber muligheder i samarbejdet.

Afslutning

Vores formål har været at bidrage til nye forståelser af de professionelles 
samarbejde, og derfor har vi også fundet det nødvendigt at gå ad flere og 
forskellige veje i vores eget samarbejde for bedre at forstå professionelles 
samarbejde i skolen.

Som det er fremgået, har vi skabt en ramme, der løbende har understøttet det 
eksperimenterende og eksplorative, hvilket har betydet, at vi har kunnet udfordre 
og afprøve vores analytiske fund gennem nye veje og sommetider afveje.

I vores projekt har vi anvendt vores forskelligheder til at identificere og fastholde 
den kompleksitet, som praksis udgør. Fire forskeres forskellighed kan i højere 
grad indfange kompleksitet og nuancer end én forsker eller fire forskere med en 
fælles observationsguide. 

Vores vurdering er, at samarbejdet kan være et vigtigt aktiv i forhold til formålet 
med forskningsprocessen. Det forudsætter imidlertid, at forskningssamarbejdet 
ses som en kontinuerlig bevægelse, hvor der forhandles om forståelser, 
genstandsfelt og metodologi. Denne tilgang inviterer til forstyrrelser 
undervejs, som vi i vores forskerteam dels har arbejdet med på vores månedlige 
workshopdage og dels har adresseret i vores fælles formidling af projektet 
(Hansen, Jensen, Molbæk & Schmidt, 2020b; Jensen, Hansen, Molbæk & 
Schmidt, 2019; Molbæk, Hansen, Jensen & Schmidt, 2020; Schmidt, Hansen, 
Molbæk & Jensen, 2021).

En anden konsekvens af vores valg af en mere messy proces (Clarke et. al., 2018) 
var nødvendigheden af kontinuerligt at invitere hinanden og andre ind i vores 
overvejelser over videnskabsteori og metode. Her var både projektets nationale 
og internationale følgeforskningsgruppe sammen med vores præsentationer på 
forskellige konferencer, workshops for informanterne samt vores formidling 
betydningsfuld i forhold til at kvalitetssikre projektets fund og design.

Som forskere skaber vi ofte en praksis, der baserer sig på en specifik teoretisk og/
eller metodisk tilgang, som vi over tid bliver dygtige til at anvende.  Tendensen 
i forskningssamarbejde er, at vi enten finder sammen med forskere, der 
repræsenterer samme praksis som vores egen, eller at vi håndterer forskelligheder 
gennem uddelegering af opgaver, som vi hver især har ansvar for. Måske gør vi 
det, fordi det går hurtigere, måske gør vi det, fordi det opleves som en udfordring 
at sætte egen praksis i og på spil gennem et virkningsfuldt samarbejde. Det 
er imidlertid vores erfaring, at denne form for forskningssamarbejde kan 
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understøtte udvikling af ny viden, nye forståelser og nye begreber (Hansen et. 
al., 2020a). 

Derfor er det vores vurdering, at det har været en fordel at arbejde sammen 
i en meget kollektiv og kollaborativ proces, hvor alt analysearbejde er udført 
kollektivt på baggrund af individuelle forberedelser af blandt andet maps og 
cases. Det har tydeliggjort vores blinde pletter og forforståelser på en måde og i 
en grad, der ikke ville være mulig, hvis vi arbejdede alene.

Charlotte Riis Jensen, ph.d., lektor, Pædagoguddannelsen, 
Københavns Professionshøjskole

Mette Molbæk, ph.d., docent, forskningsleder, VIA University 
College

Janne Hedegaard Hansen, ph.d., forskningsleder, Københavns 
Professionshøjskole



58

F
o

rs
ty

rre
ls

e
r o

g
 fo

rh
a

n
d

lin
g

e
r 

L
itte
ra
tu
rlis
te

Referencer

Albæk, K. & Trillingsgaard, A. R. (2011). Det møgbeskidte ledelsesteam. I: 
Elmholdt, C. & Tanggaard, L. (red.) Følelser i ledelse, 89-110. Aarhus: Klim.

Allan, J. & Slee, R. (2008). Doing Inclusive Education Research. Rotterdam: 
Sense Publishers. 

Becker, H. (1998). Tricks of the trade, how to think about your research while 
you’re doing it (Chicago guides to writing, editing, and publishing). Chicago, 
Ill: University of Chicago Press 

Blok, A. & Jensen, T. E. (2009). Bruno Latour — hybride tanker i en hybrid 
verden. København: Hans Reitzels Forlag.

Charmaz, K. (2006). Construting Grounded Theory. London: Sage Publications

Charmaz, Kathy. (2009). Shifting the grounds: Constructivist grounded theory 
methods. I: Developing Grounded Theory, 127-154. The Second Generation. 

Clarke, A. (2003). Situational Analyses: Grounded Theory Mapping After the 
Postmodern Turn. Symbolic Interaction, 26(4), 553-576. 

Clarke, A. (2005). Situational analysis, grounded theory after the postmodern 
turn. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.

Clarke, A., Friese, C., and Washburn, R. S., (2018). Situational Analysis. 
Grounded Theory after the Interpretive Turn. Kvinder, Køn & Forskning, 27(1), 
86-87. https://doi.org/10.7146/kkf.v27i1.106342 

Feldman, M.S. (2003). A performative perspective on stability and change 
in organizational routines. Industrial and Corporate Change. Vol 12, No.4, 
727-752 

Hansen, J. H., Jensen, C. R., Molbæk, M. (2022) Samarbejde om den 
inkluderende skole. København: Akademisk Forlag

Hansen, J. H., Jensen, C. R., Molbæk, M., & Schmidt, M. C. S. 
(2020a). Samarbejdsprocesser om inklusion og eksklusion. Nationalt videncenter 
om Udsatte Børn og Unge.  

Hansen, J.H., Jensen, C.R., Molbæk, M. and Schmidt, M. C. S. (2020b). 
Inklusion, positioner og forståelser i skolens praksis. I: Jakobsen, B. og Bønløkke 
Braad, K. (red): Undervisningskompetence. En grundbog til læreruddannelsen, 
91-106. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Horsdal, M. (2017). Tilværelsens fortællinger: tilegnelse og anvendelse. Hans 
Reitzels Forlag



59

F
o

rs
ty

rre
ls

e
r o

g
 fo

rh
a

n
d

lin
g

e
r 

L
itte
ra
tu
rlis
te

Jacobsen, M. H., & Kristiansen, S. (2004). Social samhandling og mikrosociologi. 
I: E. Goffman (red.) Social samhandling og mikrosociologi, 9-32. Hans Reitzels 
Forlag. 

Jensen, C. R., Hansen, J. H., Molbæk, M., & Schmidt, M. C. S. (2019). 
Samarbejdets missing links. Liv i skolen, 21(4), 6-15. 

Latour, B. (2005). Reassembling the Social — An Intro-duction to Atcor-Network 
Theory, Oxford University Press, NY.

Latour, B. (2008). En ny sociologi for et nyt samfund. København: Akademisk 
Forlag.

Latour, B. & Woolgar, S. (1979).  Laboratory life. The social construction of 
scientific facts. Beverly Hills, Calif., and London, Sage Publications. 

Molbæk, M., Hansen, J. H., Jensen, C. R. & Schmidt, M. C. S. (2020). 
Professionelles samarbejde – en del af bæredygtig skoleudvikling? I: Garsdal, 
J. (red.) Bæredygtighed og bæredygtig udvikling: uddannelse, dannelse og 
fagdidaktik i skole, erhvervs-og professionsuddannelser, 80-91. VIA University 
College.

Nicolini, D. (2009). Zooming in and Zooming Out: A Package of Method and 
Theory to Study Work Practices. I: Ybema, S., Yanow, D., Wels, H. & Kamsteeg, 
F. I: Organizational Ethnography: Studying the Complexities of Everyday Life. 
London: SAGE.

Schmidt, M. C. S., Hansen, J. H., Molbæk, M., Jensen, C. R. (2021). ”Du kan ikke 
gøre en gris til vædeløbshest, vel”: om problemforståelser og løsningsstrategier 
i de professionelles samarbejde i skolen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 2021#1.  

https://sk.sagepub.com/books/organizational-ethnography


TEMA#2 - JUNI - 2022 s. 60 - 77

Artiklen bidrager med et fornyet blik ind i den pædagogiske forskning 
ved at udforske, hvordan fransk pragmatisk sociologi, som den er udviklet 
af Luc Boltanski og Laurent Thévenot, kan anvendes til at forstå aktuelle 
værdikampe inden for det danske uddannelsesfelt. Ærindet med artiklen 
er at invitere til diskussion om mulighederne for at indtage et analytisk 
blik, der på en gang rummer en forståelse for de dominansrelationer, der 
udspiller sig i skolen i dag, samtidig med at aktørernes kritiske kompe-
tencer anerkendes og støttes af forskningen. Det analytiske eksperiment 
består i at udforske og demonstrere, hvordan fransk pragmatisk sociologi 
som teoriramme kan optegne de moralske værdier, der ligger til grund for 
læreres kritik og diskussion af den målstyring, der finder sted i folkeskolen. 
I artiklen udforskes både læreres sprogligt formulerede kritikker af målsty-
ringen samt de mere stille protester, der kommer til udtryk gennem læreres 
omformning af de nære fysiske rammer i skolen. 

Fransk pragmatisk sociologi, målstyring, kritik, retfærdiggørelse, 
lærerarbejde 

Indledning

Det er en udbredt opfattelse, at målstyring i folkeskolen må begribes i en kobling 
til en række mere overordnede udviklinger og den internationale tendens, 
som går under navnet New Public Management. I en dansk kontekst finder 
en række skelsættende tiltag sted fra år 2000, hvor skolernes prøveresultater 
bliver gjort tilgængelige for offentligheden, og der i de følgende år indføres 
PISA-undersøgelser, Fælles Mål, nationale test og individuelle elevplaner, der 
sammen med reformen i 2014 sætter målstyring i centrum for samarbejdet og 
evalueringen af den danske folkeskole (Biesta, 2011; Moos, 2016; Helms, 2017). 

Clara Ina Severin Steensen

Læreres kritik som empirisk genstandsfelt 

– fransk pragmatisk sociologi som 
analytisk blik på lærerarbejde og 

målstyring
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En stor del af de kritiske studier, der både herhjemme og internationalt beskæftiger 
sig med lærerarbejde og målstyring, tager udgangspunkt i foucauldianske 
analyser, der betragter evaluerings- og styringstiltagene som teknologier, der er 
i stand til at lede individet i en bestemt retning (Ball, 1997, 2003; Dean, 2006; 
Kampmann, 2016; Moos, 2016). De kritiske analyser, der tager udgangspunkt 
i Foucaults idéer om magt, disciplinering og governmentality, er vigtige i 
forhold til at vise, hvordan den målbaserede styring på en gang sker gennem 
en ekstern regulering, der koordinerer handlinger udefra, sideløbende med en 
selvregulering, der får lærerne til at tænke og handle på en række særlige måder. 

Set i et forandringsperspektiv er det imidlertid afgørende at skabe et blik for, 
hvordan lærere i det levede liv ikke blot tilpasser sig den målbaserede styring, men 
også er engagerede i at kritisere og udfordre den virkelighed og de rammer, som 
deres arbejde er formet af og udfolder sig inden for. Den franske pragmatiske 
sociologi hos Luc Boltanski og Laurent Thévenot (B&T) kan her bidrage med 
et analytisk blik, der ser lærere som mennesker, der ikke blot tilpasser sig men 
også er optaget af at reflektere, kritisere og formulere argumenter i forhold til 
det, de oplever som uretfærdigt (Boltanski & Thévenot, 2006, 2011). 

Med udgangspunkt i B&T’s værk On Justification (2006) vil jeg i denne artikel 
anlægge et analytisk perspektiv, der på en gang er optaget af at indfange den 
dominans, målstyringen har bragt med sig, samtidig med at jeg søger at skabe 
forståelse for det levede liv i skolen som et sted, hvor skolens tidligere formål 
og værdimæssige rationaler ligeledes er med til at forme virkeligheden. Jeg vil 
med andre ord præsentere et bud på et flersidigt perspektiv ved at vise, hvordan 
læreres kritik og retfærdighedssans udfolder sig som kampe mellem forskellige 
værdiordener forstået som en række modsætningsfyldte forestillinger om det 
fælles bedste, der bliver bragt i spil i lærernes kritikker og retfærdiggørelse i 
forhold til den målbaserede styring. 

I en dansk sammenhæng har analyserammen i On Justification været udfoldet 
i en lang række analyser fra debatter om flygtningespørgsmål til analyser af 
værdikonflikter i byudvikling m.m. (Frandsen et al., 2021). Det analytiske 
eksperiment i denne artikel består i at udforske, om B&T’s analyseramme 
ligeledes kan bidrage med nye forståelser af de konflikter, der aktuelt er på spil 
på uddannelsesområdet. Ved siden af en analyse af lærernes sprogliggjorte og 
offentligt fremsatte kritikker står det som en central ambition at demonstrere, 
hvordan lærernes kritik også kan fremanalyseres som en række stille protester, 
der kommer til syne, når lærerne involverer sig i at omforme deres nære fysiske 
omverden. 

I artiklens indledende del præsenterer jeg kort den teoretiske ramme. I den 
følgende del viser jeg, hvordan de teoretiske perspektiver fra B&T har inspireret 
det metodiske og analytiske arbejde. Herefter undersøger jeg i analysen, 
hvordan lærerne kritiserer og på upåagtede måder protesterer mod den aktuelle 
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målstyring i skolen. I den afsluttende del samler jeg op på analysens pointer og 
reflekterer over kvaliteten og perspektiverne i det analytiske eksperiment.1

Den pragmatiske vending – fra kritisk sociologi til en sociologi 
om kritik

Luc Boltanski og Laurent Thévenot var begge elever af Pierre Bourdieu, og 
den pragmatiske sociologi må forstås som et kritisk modspil til Bourdieus 
sociologi, hvor det centrale fokus – ifølge B&T – er at afdække de mere eller 
mindre ubevidste og bagvedliggende strukturer, der styrer aktørernes liv på 
basis af habitus, dispositioner og en social verden struktureret i distinkte felter. 
Ifølge B&T ligger der i Bourdieus kritiske sociologi et forklaringsproblem, idet 
den er ude af stand til at anerkende, at almindelige mennesker besidder en 
retfærdighedssans, der gør dem i stand til at forholde sig moralsk og refleksivt til 
den verden, der omgiver dem. De kompetencer, som B&T tillægger aktørerne, 
skal forstås som en viden om det sociale, en evne til at koordinere handlinger og, 
i tilfælde af konflikter, en evne til at formulere kritikker og retfærdiggørelser, der 
er forståelige for andre mennesker (Boltanski & Thévenot, 2011, s. 87).

I deres empiriske studier blev B&T opmærksomme på, at kritik er noget, der 
bliver affødt af kritiske øjeblikke (moments critiques) i det sociale liv. Argumentet 
er, at der til de kritiske øjeblikke knytter sig en refleksivitet forstået på den måde, 
at når der opstår en konflikt i det sociale liv, opstår der et tilsvarende behov for 
at klarlægge det grundlag, en konfliktsituation udspiller sig på, så ansvaret for 
situationen kan placeres (Ibid., s. 41). Der ses derved i B&T’s teoriudvikling et 
brud med den kritiske sociologi og en orientering mod at udvikle en sociologi 
om kritik, der som det centrale gør almindelige menneskers kritiske aktiviteter 
til genstand for analyse. 

En pluralitet af værdiordener som grundlag for kritikken

Centralt i den pragmatiske sociologi står ideen om, at verden ikke skal tænkes som 
én sammenhængende orden eller ud fra én definition af mennesket. B&T skildrer 
derimod, hvordan der i moderne komplekse samfund eksisterer en pluralitet af 
værdiordener, som kan spores tilbage til kanoniske værker i den politiske filosofi, 
samt en korresponderende pluralitet af former for menneskelighed (Held, 2011, 
s. 21). Oprindeligt har B&T i On Justification fremanalyseret seks værdiordener, 
der formelt set er indbyrdes uforenelige (Boltanski & Thévenot, 2006, 2011). 
De forskellige ordener benævnes inspirationsordenen, den domestiske orden, 
opinionsordenen, borgerordenen, markedsordenen og den industrielle orden 
(Boltanski & Thévenot, 2011, s. 201-259). 

1  Artiklen er baseret på et endnu ikke afsluttet Ph.d.-projekt. 
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Dette pluralistiske perspektiv medfører en skildring af verden som et ukomplet 
og spændingsfuldt sted, hvor menneskelig handling i vid udstrækning er 
tilbagevendende forsøg på at overkomme den usikkerhed eller uro, der er 
til stede i den sociale verden.  Pluraliteten af fortolkninger og moralske 
engagementer er det, der er grundlaget for kritikken og leder til en skildring 
af verden som et sted, hvor kritikken altid kan opstå. B&T konstruerer i deres 
fælles arbejde en model for de kompetencer, som aktører trækker på, når de 
er engagerede i at forbinde begivenheder og objekter i deres nære omgivelser 
med en række abstrakte værdiordener forankret i forskellige politiske filosofiske 
idéer om det fælles bedste. Argumentet er ikke, at almindelige mennesker har 
læst Samfundspagten af Rousseau (borgerordenen) eller Adam Smiths Wealth 
of Nations (markedsordenen), men at de moralske argumenter, som vi i den 
vestlige verden benytter os af i dag, kan spores tilbage til en række historisk 
overleverede politisk filosofiske værker (Frandsen et al., 2021, s. 12). Hos B&T 
står det derved som en central tanke, at de forskellige værdiordener besidder 
en fælles underliggende struktur eller grammatik, der i overensstemmelse med 
den systematiske argumentation i de politisk filosofiske værker er anvisende for 
moralske principper, normer og handlinger. 

På den måde er det muligt for det enkelte individ at løsrive sig fra en given 
situations greb og placere sig i en ydre position, hvorfra kritikker kan formuleres 
og rettes. Når fx en lærer i den målstyrede skole (den industrielle orden) 
kritiserer et stærkt målfokus for at stille sig i vejen for at kunne understøtte 
elevernes dannelse til demokratiske borgere (borgerordenen), bliver det tydeligt, 
at et samfund indeholdende en (begrænset) pluralitet af værdiordener både må 
ses som begrænsende og mulighedsskabende på en og samme tid (ibid., s. 31). 
Ideen er derved, at mennesker i de små og store konflikter, der udspiller sig i 
vores samfund, gør brug af en form for praktisk politisk filosofi, idet individets 
situerede kritik og retfærdiggørelse må være baseret på generaliserede modeller 
for det gode samfund for at kunne begrunde sin legitimitet. 

Sideløbende med at B&T´s model handler om det gode, som det fremanalyseres 
i de forskellige filosofiske værker, tilfører de et ekstra lag til deres model, der 
omhandler det virkelige forstået som de konkrete fysiske objekter, der knytter 
sig til de enkelte værdiordener. Dette lag er inkorporeret i modellen ved, at de 
filosofiske tekster suppleres af tekster fra vores samtid, der har et mere praktisk 
og handlingsorienteret fokus. Konkret henter B&T inspiration i en række 
virksomhedshåndbøger, der indeholder en liste af begreber, der refererer til 
personer, genstande og typiske måder at stå i relation til andre mennesker på 
(Boltanski & Thévenot, 2011, s. 58). Som eksempel afdækkes objekterne i den 
inspirerede orden ved at henvise til en manual skrevet af en kreativ konsulent, 
hvis formål er at give anvisninger på en mere kreativ ledelsesstil. 
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Metode

Artiklens empiriske analyser bygger på et observations- og interviewstudie 
med 12 folkeskolelærere, der har delt deres refleksioner over betingelserne for 
lærerarbejdet. 

Overordnet set har den franske pragmatiske sociologi været ledende for det 
empiriske arbejde. For det første er jeg fra begyndelsen gået ind til feltstudierne 

og interviewene med en forestilling om, at lærerne på lige fod med mig selv er 
i stand til at forholde sig refleksivt og kritisk til den verden, der omgiver dem. 
Jeg afviser med andre ord, at der er en radikal afstand mellem de analyser og 
fortolkninger, jeg laver som forsker, og dem aktørerne er i stand til at frembringe 
(Boltanski & Thévenot, 2006). 

Med inspiration fra B&T i samspil med John Deweys teori om den refleksive 
tænkning (Dewey, 2009) har jeg arbejdet med interviewet som et kritisk 
refleksionsrum. Som interviewer har jeg indtaget en aktiv rolle og støttet lærerne 
i den refleksionsproces, der har været udgangspunktet for, at de har kunnet 
eksplicitere deres tavse viden og fremsætte konsistente udsagn og udfoldede 
refleksioner omkring deres erfaringer. Gennem mine observationsstudier har jeg 
udforsket lærernes kritik som noget, der ved siden af den sprogligt formulerede 
kritik, kan indtage andre og mere subtile former, som når lærerne kommunikerer 
gennem en omformning af deres nære omverden. Både feltarbejdet og analyserne 
har været drevet af en særlig opmærksomhed på de såkaldte kritiske øjeblikke ud 
fra en forestilling om, at når lærerne i konkrete situationer bliver forstyrrede i 
deres vanemæssige handlinger og tænkning, opstår der en tvivlende tilstand, der 
åbner for at refleksion og kritik kan udfolde sig (Boltanski & Thévenot, 2011, s. 
4; Dewey, 2009, s. 20). 

Det analytiske eksperiment

Analyseprocessen har haft karakter af en åbenhed mod at forstå lærernes 
handlinger sideløbende med et fokus på at søge at benytte B&T’s værdiordener 
til at belyse de konflikter, der er på spil i lærernes arbejde. Gennem en abduktiv 
analyseproces (Nielsen, 2014), hvor jeg har bevæget mig mellem det empiriske 
materiale og værdiordenerne, skitseres fire forskellige forståelser af den legitime 
sociale orden, som lærerne trækker på i den aktuelle debat om målstyring i 
folkeskolen. For det første viser jeg, hvordan der i en uddannelseskontekst 
eksisterer en markedslogik, hvor individets interesser i et konkurrenceforhold 
til andre bliver gjort til den overordnede drivkraft for den sociale organisering. 
For det andet identificerer jeg en industriel værdiorden, der har værdier som 
præstationer og produktivitet i forgrunden. For det tredje finder jeg en 
inspireret orden, der har kroppen og en indre inspireret tilstand hos det enkelte 
individ i centrum. For det fjerde identificerer jeg en borgerorden, der sætter 
de samfundsmæssige kollektiver i forgrunden, og hvor det enkelte menneskes 
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værdighed kommer til udfoldelse gennem deltagelse i et fællesskab. Analysens 
ærinde er at vise, gennem en række empiriske nedslag, hvordan den franske 
pragmatiske sociologi kan optegne de moralske værdier, der ligger til grund for 
lærernes i kritik af den målstyring, der finder sted i folkeskolen.

Tabel 1: De fire værdiordener for retfærdiggørelse (bearbejdet efter Hansen, 2016). 

Analysen har med andre ord været ledet af en stærk intention om at stille sig 
lydhør over for aktørernes kritikker og tage deres begrundelser for deres praksis 
alvorligt (Boltanski & Thévenot, 2011, s. 49; Held, 2011, s. 19). Sideløbende 
med interessen for lærernes sprogliggjorte kritik har jeg udforsket, hvordan 
kritikken også kommer til syne gennem en række mere stille protester. Analysen 
af de stille protester vil i det følgende blive illustreret i forlængelse af analysen 
af lærernes sprogliggjorte kritikker. Indledningsvis præsenteres en analyse af, 
hvordan markedsordenen træder frem i lærernes oplevelser af rammerne for 
arbejdet i skolen i dag. 

Kritik af den målbaserede styrings tilknytning til 
markedsordenen

Lærernes kritik af markedsordenens koordinering træder i empirien frem i deres 
fordømmelser af markedsånden, hvor konkurrenceforholdet bliver gjort til 
drivkraft for den sociale organisering. Når lærernes kritik af den målbaserede 
styring bliver rettet mod markedsordenen beskrives en orden, hvor mennesker 
og objekter kvalificeres igennem et ideal om fri konkurrence. De handlinger, 
der er koordinerende inden for markedsordenen, er styret af en passion for 

Inspireret Borger Marked Industriel

Vurderings-
kriterier

Nåde,  
anti-
konformisme, 
kreativitet

Kollektive 
interesser 

Pris Produktivitet, 
effektivitet 

Formen af 
den relevante 
information 

Emotionel Formel,   
Officiel

Monetær Målbare 
kriterier, 
statistikker

Den elementære 
relation 

Passion Solidaritet Udveksling Funktionel 
forbindelse 

Den 
menneskelige 
kvalificering 

Kreativitet, 
opfindsomhed

Lighed Begær, 
købekraft

Faglige 
kompetencer, 
ekspertise
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ydre og udvekslelige goder samtidig med, at ordenen er organiseret gennem en 
følelsesmæssig distance mellem de involverede aktører (Boltanski & Thévenot, 
2006, s. 261). I det følgende nedslag giver en lærer, der underviser i udskolingen, 
et indblik i, hvordan hun oplever målingerne og konkurrencen som en realitet 
i sit arbejde:   

Vi har også en kommunalbestyrelse, der holder meget øje med os. 
Vi har en skolebestyrelse, der holder meget øje med os. Man siger, 
det skal ikke gå op i karakterer, men det er jo det, vi ligesom bliver 
målt på i sidste ende. De får resultaterne, og så skal vores leder 
stå skoleret og forklare, hvorfor de er gået to karakterer ned. Det 
er vigtigt for kommunen for at trække gode skatteborgere til. Så 
skal vi forklare. Vi har holdt mange møder. Vores ledelse kom til 
møde deroppe med skolebestyrelsen og skoleforvaltningen, og så 
skulle de forklare hvorfor, faktisk for hele kommunalbestyrelsen. 
De skulle stå skoleret. “Hvordan kunne det være?” Så sidder 
de så og sammenligner, hvad er lærerkombinationen. Er det 
hvert tredje år, når det er det her lærerteam, at der kommer et 
dårligt resultat? Det er ubehageligt. Især hvis man sidder med en 
elevgruppe, der er svære at løfte. Så ved jeg jo godt, at der falder 
en hammer et eller andet sted.  

Som det ses i det ovenstående, spiller de karakterer, eleverne får i udskolingen, 
en central rolle i en mere overordnet styring og overvågning af lærernes og 
skolens arbejde. Læreren forbinder kommunens opmærksomhed på de 
målbare resultater med det omdømme kommunen har brug for, når de i et 
konkurrenceforhold med andre kommuner skal “trække gode skatteborgere 
til.” Lærernes kritik er derved rettet mod et gode, der i overensstemmelse med 
markedsordenen handler om at koordinere det sociale liv gennem rivalisering og 
konkurrenceforhold. Læreren retfærdiggør sin kritik af de målbare standarder 
ved at vise, hvordan karakterer er objekter, der i kraft af deres tilknytning til en 
markedskoordinering skaber en række utilsigtede konsekvenser i hendes arbejde 
i form af bekymringer for, om hun lever op til kommunens forventninger om 
at opnå høje resultater. 

Sideløbende med den udefrakommende opmærksomhed på at skabe gode 
resultater peger empirien på, hvordan lærerne oplever, at der udspiller sig 
et tilsvarende konkurrenceforhold mellem eleverne i skolen. I det følgende 
eksempel italesætter læreren, hvordan karaktererne får betydning for elevernes 
fællesskab i kraft af, at der bliver skabt en kultur, hvor eleverne sammenligner 
deres præstationer med hinanden.
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Der er utrolig meget konkurrence, de sammenligner sig med 
hinanden. Så hvis man ikke får samme karakterer som den, 
man mener, man er lige så god som, så har jeg oplevet, at de kan 
komme til mig og sige, “hvorfor får vi ikke det samme?” Så det 
skaber noget splid og fører noget negativt med sig, fordi de er 
meget interesserede i hinandens karakterer.

Lærerne begrunder deres kritik af karakterernes indflydelse på livet i skolen 
ved at henvise til, at den enkelte elevs personlige ambition om at opnå positive 
resultater samtidig skaber en distance og splittelse mellem eleverne. Kritikken 
bliver udsagt og henter sin styrke i værdier, der er i overensstemmelse med 
borgerordenen, hvor en persons storhed kommer til udtryk igennem den 
sammenhæng, man indgår i. I borgerordenen er man som en isoleret person, der 
kun er i stand til at lytte til sine egne interesser, uværdig. Kollektive handlinger 
er derimod frigørende i kraft af, at de befrier den enkelte fra den undertrykkelse, 
der ligger i udelukkende at handle ud fra egne interesser (Boltanski &Thévenot, 
2006, s. 185). Når lærerne retter en kritik mod elevernes sammenligninger og 
ambitioner om at opnå gode resultater i et konkurrenceforhold med de andre 
elever, ligger der i overensstemmelse med godet i borgerordenen en kritik af en 
konkurrencekultur, der splitter og skaber afstand mellem mennesker.

Kritik fra den inspirerede orden rettet mod den industrielle 
orden  

I det følgende vil jeg udfolde et aspekt af lærernes refleksioner, der handler 
om at være inspireret og skabende i undervisningen. Det gode, lærernes kritik 
henter sin styrke i i det følgende, kan karakteriseres som hjemmehørende i 
inspirationsordenen, hvor menneskers værd er defineret ved, hvorvidt de er 
i stand til at opleve og skabe inspiration i form af en indre tilstand af glæde. 
Storhed er i den inspirerede orden defineret ved inspirationen i sig selv, der på 
en gang udspringer af de ydre omstændigheder og kommer til udfoldelse som 
en indre ukontrollerbar følelse, der tager over og bevæger mennesker (Boltanski 
&Thévenot, 2016, s. 160). Det kendetegnende for lærernes refleksioner i 
forhold til deres oplevelse af inspiration er, at de i meget begrænset grad 
er i stand til at engagere sig i kreative, inspirerende og eksperimenterende 
undervisningsforløb på grund af tidspres, planer, test og elevernes manglende 
interesse for undervisning, “som de ikke skal bruge til noget eksamensrettet”. 
Lærerne italesætter med andre ord deres engagement i et inspireret gode gennem 
en negation af den industrielle orden, hvor værdige mennesker er dem, der er i 
stand til at agere effektivt, pålideligt og forudsigeligt i forhold til de planer og 
mål, der ligger ude i fremtiden. I det følgende hører vi en lærer, der reflekterer 
over, hvad han tillægger værdi i forhold til at undervise: 
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Nogle gange har jeg lidt tænkt... Jeg tænker ofte over, at hvad er 
det, der gør det rigtig sjovt det der med at undervise. Det er måske 
at kaste sig ud på det dybe vand. Eller det er måske at sige, at de 
der formelle ting i forhold til test, i forhold til at nu skal vi det, 
nu skal vi det, at der ligesom er en slags plan. Så lad os da sige, 
“skide være med den der plan og lad os da arbejde med glæden, 
med legen, med nærværet, og så læser vi, og vi skriver og de her 
ting, men det er ikke nødvendigvis sat ind i en plan. Vi behøver 
ikke nødvendigvis at have en matematisk test i 3. klasse og en 
læsetest i 2. klasse. Altså, hvis vi får glæden ind... Og på den måde 
kan man sige, at man bliver styret af, at til efterårsferien skal vi 
have taget den der test, inden jul skal vi have nået den test, og vi 
skal have den test, når vi når til det tidspunkt (…) Nogle gange 
kan man jo mærke med sine elever, at hov, de bliver optagede af 
et eller andet, det kørte, fordi man har ramt niveauet og det hele 
på det rigtige tidspunkt. Og det kan man jo måske nok gøre noget 
mere... Jeg ved ikke, om det giver mening? 

Lærerens ideal om at kaste sig ud på “det dybe vand” og indtage en legende og 
fantasifuld tilgang til undervisningen italesættes som et fravær eller en form for 
utopi som modsætning til en virkelighed, der er organiseret efter industrielle 
forskrifter. B&T pointerer, at hvis man vil have adgang til den inspirerede 
orden, må man være villig til at bryde med den kontrol og stabilitet, der gør sig 
gældende i den industrielle orden. Når læreren giver udtryk for, at han gerne ville 
kunne tilsidesætte testene og i stedet for orientere sig mod “glæden”, “legen” og 
“nærværet,” kommer en længsel til syne, der handler om at bryde med gængse 
vaner og forpligtigelser i fremtiden og i stedet for give sig hen til den inspiration, 
som legen og nærværet bringer med sig. Den kritik, læreren retter, er en form 
for devaluering af, hvordan testene og fokusset på gode resultater stiller sig i 
vejen for et inspireret ideal om at etablere en undervisning, der er spændende og 
skaber fordybelse for eleverne og læreren selv. 

I interviewene med lærerne træder en række eksempler frem, hvor de retter en 
række kritikpunkter mod de målbare parametre, som eksemplificeret i uddraget 
med en anden lærer nedenfor: 

I: Men er det så vigtigt med den test?

L: Ja, det er det, der er nok nogle lærere, der ikke vil være ved 
det. Men jeg har også snakket med nogle af de gamle kollegaer, 
og de må jo erkende, at man træner jo frem mod testene. Det er 
vigtigt, og også over for forældre, at vi har lavet fremgang, og alle 
klapper. Der er ingen, der spørger, hvad vi kan bruge det til. Men 
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det er blevet målet i sig selv. Den der vigtighed af, også over for 
lederen, at have nogle gode resultater.

Eksemplet illustrerer den pointe, at lærerne ikke reelt er i stand til at løbe den 
risiko, som det inspirerede gode indebærer, og gøre op med den kontrol, som 
den målbaserede styring fremmer. Det manglende mulighedsrum kommer til 
udtryk ved, at lærerne i arbejdet oplever det som vigtigt at kunne leve op til de 
krav, der stilles, og være i stand til at vise gode resultater over for ledelsen og 
forældrene. 

Kritik fra borgerordenen rettet mod den industrielle orden

I det følgende stilles en dimension af kritikken i forgrunden, der omhandler 
lærernes bestræbelser på at tage ansvar for og inkludere elever, som opfattes som 
udsatte i det skolemæssige og samfundsmæssige fællesskab. De værdier, som 
læreren i det følgende uddrag udsiger sin kritik fra, kan i B&T’s terminologi 
begrebsliggøres som en kritik fra borgerordenen rettet mod den industrielle 
orden. I borgerordenen etableres naturlige relationer imellem mennesker ved, 
at de alle tilhører et fællesskab, der på en gang inkluderer dem og transcenderer 
dem (Boltanski & Thévenot, 2016, s. 186). Når lærernes kritik henter styrke i 
værdier, der hidrører fra borgerordenen, bliver skolen i lærernes argumentation 
italesat som et sted, der skal gøre op med ulighed ved at inkludere alle eleverne i 
skolen og det samfundsmæssige fællesskab.

De går jo rundt og føler sig som dårligere mennesker, og det 
tænker jeg også, at man selv ville, og jeg tænker ikke, at det er 
opbyggende. (...) Og det er vel heller ikke sådan, at fordi jeg har 
02, at jeg så ikke om tre år kunne være et andet sted i mit liv eller 
kunne gøre noget andet. Og det kan da godt være, at jeg render 
rundt og er umoden her, men det behøver jo ikke at betyde, at jeg 
ikke kan tage en uddannelse om 5 år. Der er forskel på, om du 
har fået et 7-tal, som kan blive til et 10-tal. Eller hvis du bare har 
fået 02 i det hele. Så tænker jeg, at det bliver lidt tungt, ikke. Så 
kan jeg lige så godt give op. Det er jo klart, at karakterer er fede, 
hvis man ligger og får 7 og 10 og 12. Men 00, hvad er det også for 
noget? Og jeg kan da endda få minus.

Når læreren udtaler, “de går jo rundt og føler sig som dårligere mennesker”, så 
retfærdiggør hun sin kritik ved at vise, at når man involverer sig i et industrielt 
gode, der handler om at effektivisere gennem målbare resultater, så bringer 
man samtidig et offer, der handler om, at de lavt præsterende elever kommer 
til at føle sig som dårligere mennesker. Læreren påpeger med andre ord, at de 
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målbare standarder i overensstemmelse med en industriel storhed skaber en 
situation, hvor elevernes værd bliver reduceret til de resultater, de er i stand til 
at opnå i skolen. Lærerens kritik henter sin styrke i et anerkendt gode inden 
for skolen som socialt og kulturelt fællesskab. En kritik der i overensstemmelse 
med borgerordenen handler om, at folkeskolen skal være et sted, hvor alle elever 
skal have mulighed for at føle sig som værdifulde deltagere i det skolemæssige 
fællesskab. 

Protester fra den inspirerede orden  

Hvor de foregående analyser bygger på empiri fra en række interviews med 
lærere om rammerne for arbejdet i den målstyrede skole, vil jeg i det følgende 
med afsæt i empiri fra mine observationsstudier demonstrere, hvordan lærernes 
kritik ligeledes kommer til syne gennem en række stille protester. Analysen 
indledes med et uddrag fra mine feltnoter. 

Da timen er slut, følger jeg efter læreren mod teamrummet. Hun 
fortæller, at der er noget, jeg skal se. I teamrummet, hvor der ikke 
er andre til stede, finder læreren et avis-udklip i en mappe på 
reolen. Artiklen er skrevet af Rasmus Willig og bærer overskriften, 
“Chefer krænker kritikerne i den offentlige sektor.” Læreren peger 
med en bestemt bevægelse på avisartiklen og hvisker, “du skal læse 
det her, det er præcis sådan, jeg har det. Jeg overvejede at hænge 
udklippet op i lærerværelset, men det turde jeg alligevel ikke.”

Den ængstelighed, som læreren giver udtryk for i forhold til at ytre sig kritisk, 
illustrerer mine overordnede oplevelser fra mødet med skolerne, hvor den frie 
diskussion og demokratiske debat er under pres. Som bl.a. Rasmus Willig har 
peget på, kan konsekvensen være, at kritikken individualiseres og vendes indad 
i stedet for udad mod de egentlige undertrykkende strukturer i omverdenen 
(Willig, 2013). Analysen af undertrykkelsen af den kollektive kritik er vigtig, 
men tesen om den indadvendte kritik kan, som jeg ser det, medvirke til at 
skabe et mangelblik på lærerne, hvis ikke man har blik for, hvordan kritikken 
kan komme til udtryk på andre måder end gennem den offentlige fremsatte og 
sprogliggjorte kritik (Hansen, 2016, s. 36). Det følgende analytiske eksperiment 
bør derved i forlængelse af tesen om den indadvendte kritik ses som en 
bestræbelse på at udforske nye veje til at identificere, hvordan lærerne omgås og 
udfordrer de rammer, som deres arbejde udfolder sig inden for og er betinget af. 

I den franske pragmatiske sociologi står det som en central pointe, at de 
objekter og det udstyr vi omgiver os med ikke er neutralt, men er indlejret i 
den moralske verden, vi er omgivet af (Boltanski & Thévenot, 2011, s. 43). Når 
man skal udrede en konflikt og forklare, hvad der er galt, må man sammenholde 
mennesker og genstande og deres indbyrdes forbindelser. Konflikter udspiller 
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sig med andre ord ikke blot som en sproglig praksis, men omhandler også et 
stort antal objekter. 

I det følgende vil jeg gennem to forskellige nedslag søge at vise, hvordan læreres 
kritik kan have karakter af en række stille protester, når lærerne bringer objekter i 
spil i kommunikationen med omverdenen. Hvor objekter såsom prognoser, test 
og planer er nemme at identificere som noget, der knytter an til den industrielle 
verden, kan objekterne i den inspirerede verden antage mere diffuse former. Når 
lærere handler med afsæt i et inspireret gode, der omhandler at skabe inspiration 
og gøre op med konventionelle selvfølgeligheder, bliver objekterne i lærernes 
omverden bragt i spil med det formål at vække følelser og skabe forstyrrelser, der 
er i stand til at udfordre konventionelle principper. 

Lærernes kritik i form af en række stille protester kom i mine observationsstudier 
bl.a. til udtryk, når de involverede sig i at hænge satiriske opslag op på skolens 
fællesarealer og i deres teamrum. 

Figur 1. Foto C. Steensen                                                                               Figur 2. Foto C. Steensen

Det gode lærerne har været engageret i, når de ophænger de satiriske opslag, er i 
overensstemmelse med den inspirerede orden noget, der handler om at bevæge 
mennesker og skabe inspiration og forbløffelse. Samtidigt kan der i lærernes 
handlinger identificeres en risikovillighed, der i overensstemmelse med et 
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inspireret ideal handler om at udfordre institutionelle selvfølgeligheder såsom 
forestillingerne om, at evaluering og målstyring som en selvfølgelighed er noget 
positivt. 

Det voldelige element, der i det første opslag (figur 1) kommer til udtryk ved, at 
figuren, der blander sig, får et stykke værktøj kastet i hoved, må tænkes at have 
til formål at vække følelser og tanker, der inviterer personerne i lærerens nære 
omverden til at undres og stille spørgsmål: Hvem er det, der fortæller læreren, 
hvordan han skal udføre sit arbejde? Og hvad har i første omgang fået læreren til 
at hænge opslaget op?

På det andet opslag (figur 2) kommer kritikken til udtryk som en parodi på et 
evalueringstiltag formuleret i et sprog, der trækker på industrielle forskrifter. 
Fokusset på effektivitet i forhold til de målbare succeskriterier bliver i opslaget 
overdrevet og fremstillet i et komisk skær, der skaber et vrangbillede af målstyring 
som noget, der i sidste ende udhuler skolen i sin kerne i stedet for at effektivisere 
den. Opslagene viser, at der ved siden af den kritik lærerne får rum for at udfolde 
i interviewene ligeledes kan identificeres en kritik, der kommer til udtryk ved, 
at lærerne engagerer sig i at omforme deres nære omverden på en måde, hvor 
de samtidig stiller spørgsmål ved og udfordrer en række selvfølgeligheder og 
agendaer i skolens organisering. 

Den eksamen, der danner ramme om det følgende analyseeksempel, er en ud 
af en række prøver, som eleverne tager i slutningen af 9. klasse. Prøverne tjener 
sammen med elevernes uddannelsesparathedserklæringer til at vurdere, hvorvidt 
den enkelte elev er egnet til at blive optaget på en gymnasial ungdomsuddannelse. 

Inden for i biologilokalet får jeg som det første øje på det grønne 
eksamensbord. På bordet ligger bunker af bøger, briller og 
karakterlister. Ved siden af det grønne eksamensbord står en 
udstoppet and på en høj taburet. Den ser ud som om, den kigger 
nysgerrigt på det iscenesatte bord. 
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 Figur 3. Foto: C. Steensen

Når læreren involverer sig med de objekter, der knytter sig til eksamenssituationen 
– eksamensbord, karakterlister og tidsplaner –, er han i færd med at investere 
sin energi i en industriel værdiorden, der sætter menneskers præstationer og 
produktivitet i centrum. Det overordnede gode, der er knyttet til rummet 
og bordet, er defineret ved kontrol og stabilitet – et gode, der samtidig bliver 
opretholdt og understøttet af karakterskalaen og tidsplanen for eksamen. 
Samtidig er der også noget, der forstyrrer fortællingen om kontrol og stabilitet. 
For i modsætning til tidsplanen og karakterlisterne, der er objekter, der udfylder 
en koordinerende funktion, er den udstoppede and, der er placeret ved siden af 
eksamensbordet, ikke et objekt, der tjener en praktisk funktion i forhold til at 
koordinere den fælles udførsel af eksaminationen. Anden træder derimod frem 
som en forstyrrelse, der får beskueren til at undre sig. Når læreren i tidsrummet 
op til eksamen har rettet sin energi mod en så tilsyneladende irrationel handling 
som at opstille en udstoppet and ved siden af eksamensbordet, kan det tolkes som 
et udtryk for, at han handler i overensstemmelse med værdierne i den inspirerede 
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orden som en form for stille protest mod et overordnet industrielt gode, der 
handler om kontrol, stabilitet og objektivitet. Andens tilstedeværelse skaber med 
andre ord en situation, der forstyrrer de konventionelle associationer, der knytter 
sig til eksamensbordet. Er den grønne dug en græsplæne, som anden overvejer 
at betræde? Eller skal anden opfattes som en medspiller i den seance, der skal 
til at udspille sig? Den sikkerhed og stabilitet bordet repræsenterer bliver med 
andre ord udfordret af andens tilstedeværelse i kraft af, at det ikke længere er så 
entydigt, hvordan vi skal fortolke bordets betydning og dets indlejrede værdier. 
Jeg fortolker lærerens placering af anden som et udtryk for, at han forsøger at 
sætte sit personlige præg på situationen for at finde sig til rette i den formelle 
ramme, der udgør eksaminationen. Lærerens handling kan i overensstemmelse 
med et inspireret gode tolkes som et forsøg på at inkorporere et element af 
opfindsomhed og risikovillighed, der træder frem som en kommentar til den 
kontrollerede og funktionelle ramme, der normalt udgør eksamen. 

Opsamling 

I de ovenstående analyser har jeg søgt at demonstrere, hvordan lærere med 
afsæt i forskellige moralske principper fælder en række kritiske domme over 
den målstyring, som de møder i hverdagslivet i skolen. Som jeg ser det, ligger 
styrken i det ovenfor præsenterede analyseperspektiv i erkendelsen af, at når 
livet bliver organiseret efter industrielle forskrifter og aktørernes præstationer 
bliver sat i forgrunden for den sociale koordinering, så bringes der en række ofre. 
De ofre, der bringes, er for det første det pres og det ubehag nogle lærere oplever, 
når elevernes resultater i et konkurrenceforhold til andre skoler bliver gjort til 
genstand for kontrol og evaluering af deres arbejde. For det andet italesætter 
nogle lærere et tab eller en form for længsel mod at skabe plads til den inspiration, 
der kan opstå, når lærere og elever åbner sig for nuet og den umiddelbare glæde, 
der ligger i at fordybe sig i stoffet uden at skulle være rettet mod præstationer 
ude i fremtiden. For det tredje italesætter lærerne et offer, der handler om, at når 
elevernes personlighed eller værd bliver sidestillet med de resultater, de er i stand 
til at opnå, udfordrer det de lavt præsterende elevers mulighed for at udvikle et 
sundt selvforhold i skolens sociale fællesskab. Det står derved som en central 
pointe, at de værdier, der knytter sig til den målbaserede styring såsom kontrol 
og effektivitet, er med til at undertrykke og udgrænse andre værdier i skolens 
fællesskab såsom kreativitet og solidaritet. 

I forhold til et forandringsperspektiv bidrager den franske pragmatiske 
sociologi med et vigtigt analytisk perspektiv i kraft af, at blikket bliver rettet 
mod lærere som mennesker, der ikke blot tilpasser sig, men også er optaget af 
at kritisere, udfordre og omgøre den virkelighed og de rammer, som arbejdet 
er formet af. De ovenfor fremstillede analyser kommer med et alternativt 
analytisk blik i forhold til den kritiske sociologi og de foucauldianske analyser 
ved at anerkende, at hverdagslivets kritiske øjeblikke, og den deraf affødte tvivl 
og refleksion hos de involverede aktører, er i stand til af afføde centrale og vigtige 
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diskussioner om skolens værdigrundlag og organisering. Sideløbende ligger der 
i den franske pragmatiske sociologi en vigtig forståelse af, at konflikter og kritik 
ikke blot udspiller sig som en diskursiv praksis, men ligeledes omhandler et stort 
antal objekter, som vi omgiver os med i vores hverdag. Opmærksomheden på 
objekternes indlejring i den moralske verden og deres konkrete indvirkning på 
vores fælles liv kan skabe et blik for, hvordan lærerne på mere subtile måder 
udfordrer og omgås de rammer, som deres arbejde udfolder sig inden for. 

Clara Ina Severin Steensen, adjunkt, Professionshøjskolen 
Absalon
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Artiklen praktiserer radikal samtidsdiagnose. Der eksperimenteres med, 
hvordan nye forståelser kan konstrueres ud af konfliktualiteter, som 
samfund og subjekter aktuelt begrænses af. Formålet er at udfolde og 
udfordre den ekspropriering af livet, som avanceret liberal styring med 
digital turbo også driver uddannelse og ’den livslangt selvoptimerende 
lærende’ ud i, når alle lærer at (skulle) ville drive rovdrift på resurserne i 
eget indre som livslang ’pligt’.
Med inspiration fra Deleuze og Guattari udvikles begrebet om Kafka-
maskinen til at fremskrive scenarier af meningsløshed i (selv-)forvaltning 
af uddannelse. Med inspiration fra Baudrillard extrapoleres scenarier for, 
hvordan skærmens realitet skaber en hyperrealitet, hvor subjekter går til i 
indadgroende fedme. En negativ kritik, der bestræber sig på radikal synlig-
gørelse af en søvngængerpræget realitet, gøres til udgangspunkt for skitser 
til en affirmativ kritik, der lægger op til at tænke nye glædes- og livsbekræf-
tende modstandsstrategier.

Kafkamaskinen, hyperrealitet, Deleuze, Baudrillard, indadgroende 
fedme

Er livet gået af led?... og hvordan opdager vi det i givet fald!

Himmel og jord er skånselsløse, og behandler skabelsens 
mangfoldighed som halmhunde;

vismanden er skånselsløs, og behandler folket som halmhunde.

Er ikke rummet mellem himmel og jord som en blæsebælg?

Den er tom uden at være at være opbrugt: Jo mere den arbejder jo 
mere kommer der ud.

Megen tale leder uundgåeligt til stilhed. Bedre at holde sig til 
tomheden. 

  (Lao Tzu, 1975/ 6. årh f.v.t.: 61 (jbk-oversættelse)).

John Benedicto Krejsler

Kafkamaskinen, hyperrealitet og 
indadgroende fedme!

Eksperimenter i negativ analyse med 
affirmativ fantasi
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Dette citat fra den kinesiske klassiker ”Tao te Ching” peger på den sårbarhed, 
som individet er kastet ind i verden med. Men citatet signalerer også håb ved 
på paradoksal vis at pege på talens forfængelighed. Med denne ambivalens 
som anledning hudfletter artiklen subjektivitetens sårbarhed i en global 
konkurrencedrevet kapitalisme, der lokker subjektet stadig længere ind i en 
digital hyperrealitets sorte hul. Dette med håbet om et bedre liv som ledestjerne!

Artiklen sigter mod at udøve kritik af aktuelle vilkår for subjektiveringspraksis. 
Dette gøres gennem radikal samtidsdiagnose af moderniseringens markedsgørelse 
af uddannelse og digitaliseringens subsumering af den livlangt lærende. 
Gennem begrebslige eksperimenter udforskes, hvordan subjektiviteten påvirkes 
af konstant at drive rovdrift på krop og sjæl i nye balancer mellem den fysiske 
og skærmens virkelighed. Nyliberal styring på- eller tilbyder grænseløsheden 
som vækstmotor, hvorved grænser mellem arbejde og privatliv ophæves, når 
subjektets selvrealisering bliver til et spørgsmål om optimering af human 
kapital (Bovbjerg, 2011). Fra alle sider omgives subjektet af incitamenter, der 
lover ’kvalitet’ og ’effektivitet’. I lyset af kapitalismens behov for ’kreativitet’, 
’innovation’ og ’iværksætterånd’ underkaster subjektet sig til selv at (skulle) ville 
lære og udvikle sig som livslang ’pligt’ (Dean, 2006; Pedersen, 2011). I artiklen 
iagttages disse vilkår for subjektivering som udtryk for en avanceret simulation 
(Baudrillard, 1983), der søger at skabe forførende effekter i kroppe, sind og 
tanker om, at globaliseringen, den hårde konkurrence og job-usikkerheden kan 
håndteres i et win-win perspektiv, der lover personlig realisering og velstand 
samtidig med, at væksten sikres lokalt, nationalt og globalt. Måske er det her 
netop ’frygten for at sakke bagud’ koblet til troen på statistik, transnationale 
sammenligninger og ’best practices’, der driver hver enkelt til at performe mere 
i skole, uddannelse og på arbejdsmarkedet med henblik på at manifestere, at 
vi enkeltvis og som nation fortjener at kravle op ad stigen på næste ranking 
(Krejsler, 2019b; 2021).

Iagttages moderne subjektiviteter i dette produktivitetsforcerende perspektiv, 
ægger det til udvikling af modperspektiver på livet, der med tro på tankens 
og fantasiens potentialer kan tænke subjektet og omverdenen anderledes 
(Deleuze & Guattari, 1996; Krejsler, 2017). Ambitionen er således dels at 
artikulere den negative kritik med henblik på at afsløre rovdriften på selvet og 
dens allestedsnærværende hærgen, dels herefter – i mere skitseagtig form - at 
kunne reartikulere en affirmativ kritik, der med glædesaffirmativ attitude til 
tilværelsen søger efter flugtlinier, der peger på bedre livsmuligheder (Krejsler, 
2019; Raffnsøe, Staunæs, & Bank, 2022/in press).

Artiklen trækker på den franske filosof Gilles Deleuzes arbejde med at skabe 
begreber, der gør det muligt at vække mennesket af søvngængeriet og tænke 
anderledes; herunder nylæsninger sammen med Félix Guattari af Franz Kafka 
(1883-1924) med fokus på at skabe forestillinger om beboelige rum i aktuelle 
normaliserende sandhedsregimer (Deleuze & Guattari, 1986/1975); samt 
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nylæsninger af filosoffen Baruch de Spinoza (1632-77) og dennes arbejde med 
affirmativ kritik og glædespraktikker (Deleuze, 2005; Deleuze & Guattari, 1996; 
Krejsler, 2019a). Desuden hentes inspiration fra Jean Baudrillard, en anden 
fransk tænker, der mesterligt formår at reartikulere livsbetingelser, som er ved 
at gå af led, ved at placere tanken i en aktuel tendens og herefter ekstrapolere 
den ud i sine yderste konsekvenser. Dette gør han - ligesom Deleuze – ved at 
producere begreber, der er sensitive i forhold til aktuelle udviklingstræk, så som 
hyperrealitet, simulationer og indadvoksende fedme. Herved produceres ofte 
dystopiske scenarier for mulige fremtider, der ægger til at yde modstand og 
tænke livsstrategier anderledes (Baudrillard, 1983, 1985, 2001; Krejsler, 2019b). 

Kafkamaskinen – et disruptionsværktøj til at nå tankens 
grænseland 

Når man som tænker og livspraktiker skal udvikle en nomadisk krigsmaskine, 
der kan manøvrere på slagmarken og tænke nyt i en ofte brutaliseret virkelighed, 
kan der hentes megen inspiration hos Deleuze og Guattari (2005), eksempelvis 
i ”Kafka - en minoritær litteratur” (Deleuze & Guattari, 1986/1975). Her gøres 
Kafka på en meget konkret måde til en tænke- eller krigsmaskine for krop, sind 
og affekter: Kafkamaskinen aktiveres, når øjet observerer en særlig form for 
praksis, som hjernen vakt af Kafkas forunderlige univers omsætter til tanker, 
der via armen kobles til en hånd, der griber et tastatur, der siden gør en særlig 
eksperimenterende skrivepraksis mulig. Denne praksis virker tilbage på hjernen 
på måder, der vrider tanken og afprøver potentialer for at tænke anderledes om 
den alt for velkendte rutine, når den fører til livsfornægtende subjektiviteter. 
Kafkamaskinen efterstræber at producere skæve tanker om rigide segmenteringer 
fra minoriteters perspektiv. Her spiller det faktum ind, at Kafka som jøde i det 
tjekkiske Prag skrev på tysk, de herskendes sprog i det multinationale østrig-
ungarske kejserrige. Med denne hjerneblanding af konfliktuel mangfoldighed 
formåede Kafka at få det herskende regimes normaliseringer til at fremtræde 
absurde og groteske, og herved producere en flugtlinie, som Kafka manøvrerede 
med surrealistisk radikalitet indenfor. Tager man sæde i kafkamaskinen får man 
således et strategisk værktøj til rådighed, hvor radikal brug af sproget i kreativt 
vilde processer af tankeskriv kan producere samtidsdiagnostisk aktiverende 
vrangbilleder af en aktualitet, som man må danse med for at komme ud af 
søvngængerens vane-dyssende labyrinter på vejen mod et bedre liv.

Kafkamaskinens DNA trækker på omfattende erfaringer med det rationelle 
industrielle bureaukrati, og synliggør med fuld udblæsning, hvordan dette 
også producerer perverterede betingelser for at vedligeholde meningsfulde liv. 
Dette bureaukrati risikerer således at instrumentalisere livet til administrative 
og produktivitetsfokuserede processer, der gør middel til mål, når menneskets 
relationer til sin omverden reduceres til metode og statistik med effektivitet 
og vækst som højeste mål. Den form for mening med livet, der trækker på de 
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store – og på andre måder farlige - fortællinger om religion og national identitet 
udraderes uden at erstattes af alternative måder til at finde mening i livet. Når 
læseren i ’Processen’ følger Josef K og i ’Slottet’ følger ’K’ ind i det industrielle 
bureaukratis labyrinter og mareridt, inviteres der ind i et samfund, hvis rationelle 
procedurer er blevet mål i sig selv. 

I ”Processen” konfronteres Josef K af et bureaukratisk systems anonyme 
funktionærer, der fremfører en anklage, der ikke kan navngives, men som 
tvinger ham ind i en mareridtsagtig proces af uigennemskuelige procedurer, der 
kræver al opmærksomhed og ikke har nogen ende. Han trækkes ind i endeløse 
indkaldelser til forhør, som ingen steder fører hen. Han opsøger juridiske 
eksperter, der foregiver at forstå systemer, som refererer til procedurer og regler i 
en uendelighed, der ingen mening synes at have. Han møder andre tiltalte, som 
i årevis som lydige medborgere venter på afgørelser, som trækker ud. Gennem 
absurd procedural rationalitet normaliseres individer herved til at påtage sig 
underkuede subjektivitetsformer og -roller. Processen bliver efterhånden selve 
meningen med livet i al sin absurde meningsløshed (Kafka, 2014/1925).

I ”Slottet” følges i en lignende meningsløs proces personen ’K’, der under 
foregivelse af at søge et job som landmåler kommer til en by, hvor han søger 
slotsherren. Hans ærinde betvivles, hvorfor han først må kæmpe om tilladelse til 
overhovedet at befinde sig i byen. Herefter glider ’K’ gradvist over i en endeløs 
proces med at finde ud af, hvor slotsherren befinder sig samt hvilke procedurer 
som er gældende for at kunne få job-ærindet håndteret: hvem skal ’K’ kontakte for 
at kunne få fat i den han egentlig skal have fat i; hvordan kommer ’K’ ind i slottet 
og hvor i slottet skal han siden henvende sig. Symptomatisk på selve processen, 
hvor målet forsvinder og procedurerne, der bliver stadig mere meningsløse, 
bliver mål i sig selv, er det, at Kafka opgiver at færdiggøre selve romanen, som 
således konsumeres af sin egen meningsløshed (Kafka, 2003/1926).        

Med kafkamaskinens DNA og dens afsløringer af hverdagens meningsløsheder 
i det tidlige 1900-tal sættes med ”Processen” og ”Slottet” en imaginær kraft 
igang i tanken, der med samtidsdiagnostisk sensitivitet kan anvendes til at 
ekstrapolere og hermed synliggøre absurditeter, der også idag truer med at 
overtage menneskers liv: Eksempelvis overtages meningen med uddannelse, 
læring og studier i stigende grad af procedurer, hvor gennemførselshastighed, 
karaktergennemsnit og målbare formaliseringer af kundskaber, færdigheder 
og kompetencer til taksonomier kvæler nysgerrigheden og begæret. Her kan 
kafkamaskinen vække den indre søvngænger og synliggøre aktualitetens vanvid; 
og hermed invitere til at producere flugtlinier, der åbner for mere nydelse og 
mening i det umulige og meningsløse. 
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Hyperrealitetens fremvækst… og subjektivitetens vej mod ’den 
indadgroende fedme’!

Med kafkamaskinen som disruptionværktøj stilles en analytisk krigsmaskine til 
rådighed, der kan anvendes til at eksperimentere med scenarier for, hvor aktuelle 
subjektiviteter kunne være på vej hen. 

Den livslangt lærende og det selvrealiserende subjekt lever i dag store dele af 
livet på digitale medier, som styres af kafka-lignende formater og algoritmer. 
Hermed sættes nye rammer for hvordan man kan omgås med sig selv og 
hinanden. Det reale i form af fysiske fællesskaber på studie, arbejde og i 
venskaber i form af face-to-face relationer i kød og blod visner i stigende grad ud 
af opmærksomheden og suges ind i virtuelle simulatoriske rum af forbundne 
digitale platforme på skærme og app’er. Dette hvad enten der er tale om 
webinarer og digital vejledning, der erstatter den fysiske undervisning og omgang 
på universitetet eller professionshøjskolen; den kalkulerende livsplanlægning, 
hvor subjektet via ’Uddannelseszoom’ og andre websites søger statistik og 
sandsynlighedsrådgivning med henblik på løbende optimering af sin humane 
kapital; den lille midtby-lejlighed, der løsrives fra behovet for at sted at bo, og 
ligesom opsparingen transformeres til kasino-prægede investeringsobjekter på 

digitale globale aktie- og værdipapirmarkeder, der har mistet forbindelsen til 
den fysiske produktion; den selvrealiserende subjektivering og venskabet, der  
næres stadig mere af gensidig social massage og rådgivning med virtuelle 
kontakter på digitale platforme som Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter; 
relationen til kroppen, der  ændres, når subjektet løbende via app’er monitorerer 
sig selv gennem kalorie- og skridttælling, gennem helbreds- BMI- og DNA-
profilering. Subjektiveringspraktikker, der digitaliseres, kobles samtidig til 
netværksforbundne systemer, der intimt forbinder individ, skole/uddannelse, 
kommune, ministerium, OECD og så fremdeles (Krejsler, 2021). I dette 
kredsløb cirkulerer statistik, nationale kvalitets- og produktivitetsrapporter, 
transnationale sammenlignende landerapporter, ranking-lister, som løbende 
oversættes til evaluering, ’Uddannelseszoom’ og digital vejledning for optimale 
uddannelses- og beskæftigelsesvalg m.m. Samtidig med at subjektiviteten suges 
ind i digitale selvreferentielle verdener af tegn, tager det hyperreale stadig mere 
over fra den alt for langsomt kommunikerende fysiske realitet. Affekter, læring, 
præferencer, varer, kroppe, arkitektur og infrastruktur oversættes til tal, grafer 
og anbefalinger, som hævder at gøre Pelle i Århus, Ahmed i Kabul og Alice i San 
Francisco sammenlignelige, og forbinder dem virtuelt i et univers, hvor stadig 
hurtigere kommunikation fremmer grænseløs vækst.

I ”Overvågningskapitalismens tidsalder” hudfletter Shoshana Zuboff med kafka-
lignende præcision en digital postmodernitet, hvor selv den private intimitet 
bliver til råmateriale for en altædende kapitalisme (Zuboff, 2019). I en forførende 
diskurs om personalisering og individuel tilpasning skal Google fremover gennem 
maximal udnyttelse af computerbrugerens søgehistorie kunne optimere sine 
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algoritmer således, at hver bruger kan få at vide hvad han/hun vil have, før han/
hun selv når at stille spørgsmålet. Gennem udvikling af maskinintelligens søger 
Google ud fra subjektets daglige søgninger og surfen at indhøste stadig mere 
viden om hver enkelt og dennes præferencer på alle livsområder. Herigennem 
optimeres den ’personlige assistent’, som alle siden bliver stadig mere afhængig 
af for at kunne håndtere dagligdagen på arbejde, i fritid, i relationer og med 
sig selv. Gennem anvendelse af det stadig mere omfattende akkumulerede 
adfærdsmæssige overskud fra subjektets liv online kombineres denne intime 
viden til produkter, der kan forudsige alle aspekter af brugerens daglige 
virkelighed: ”… dit e-mail-indhold, hvor du var i eftermiddags, hvad du sagde, 
hvad du gjorde, hvordan du følte; alt transformeres til tjenester, der kan tjene et 
voksende marked” (Zuboff, 2019: 258). Når subjektiveringspraktikker således 
går i symbiose med digitale proteser, hvad enten det er en smartphone, tablet 
eller virtual reality, styres søgemaskinen således af fint indstillede algoritmer, 
der systematisk gennemsøger nettet og indekserer al den information, der 
er beregnet til at gengive, forudse og ændre brugerens adfærd. Subjektet 
transformeres gradvist til en cyborg i et accelererende hyperrealt samspil mellem 
ekstern monitorering og selvmonitorering (Baudrillard, 1985; Haraway, 1991). 

Skal man forstå, hvordan Josef K og ’K’s eksistens ser ud i det 21. århundrede, må 
kafkamaskinen på arbejde og simulere scenarier for, hvordan den digitaliserede 
hyperreale verden kobler sig til menneskers perceptioner på måder, der dels 
lokker med grænseløse fristelser dels skruer hastigheden eksponentielt op for, 
hvordan subjektet kan øge sin produktivitet. Dette sker i en form for post-
human cyborg-eksistens, hvor subjektiviteter altid allerede medkonstitueres af 
det adfærdsmæssige overskud, der uundgåeligt produceres hver gang man tænder 
sin smartphone eller computer eller forbruger produkter med indbyggede 
sensorer og informationsfeedback-enheder. Med væksten i kunstig intelligens 
bliver den post-humane cyborg-eksistens en uadskillelig del af en ny hyperreal 
megamaskine, der potentielt forbinder virtual reality med vores levede realiteter 
i form af simulationer, der gør det stadig vanskeligere at se og opleve forskellene 
mellem de digitale og fysiske virkeligheder, vi lever i. I filmen ”Matrix” viste Lana 
og Lilly Wachowski, hvordan den totale tilkobling til virtual reality vinder over 
en fysisk virkelighed, der æstetisk og i forhold til oplevede handlemuligheder 
ikke længere kan konkurrere med den hyperreale simulation. I ”Matrix” 
blev menneskenes kroppe i bogstavelig forstand det brændstof, der sikrede 
simulationens energibehov, da de iøvrigt ikke længere var nødvendige som fysiske 
bærere af subjektiviteten. Parallelt hertil er overvågningskapitalismens store 
tech-giganter afhængige af at kunne høste det grænseløse adfærdsoverskud vi alle 
leverer, for at de centrale algoritmer kan fodres og gennem mere maskinlæring 
integrere os stadig mere i deres vækstproducerende instrumentarium. Set fra 
subjektiveringens synspunkt suges subjektet i denne konstante feedback stadig 
mere ind i den hyperreale digitalitet, hvorved det sociale perverteres og mister sin 
fysiske kropslighed, og subjektet rammes af ’indadgroende fedme’ (Baudrillard, 
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1983, 1985; Krejsler, 2019b; Zuboff, 2019): “…gennem denne selvinformerende 
praksis … denne feedback, dette uophørligt foregribende bogholderi, mister det 
sociale sin mening... det mister det særlige rum det besad som offentlighed eller 
politisk rum; det forveksler sig med sin egen kontrolskærm. Overinformeret 
udvikler det indadgroende fedme” (Baudrillard, 1985: 580 (jbk-oversættelse).

Ifølge Baudrillard metaboliserer den hyperreale simulation sig gennem sine 
digitale proteser som et hav af forførelseseffekter, der trænger ind i og spreder 
sig i krops- og tankebillederne på de individuelt selvoptimerende dele: ”…
når proteserne er viklet ind i kroppens anonyme og mikromolekylære kerne… og 
brænder alle de andre symbolske kredsløb af, …så er det enden på kroppen og dens 
historie: individet er nu ikke andet end en cancerøs metastase af dets grundformel” 
(Baudrillard, 1997: 180). Den fysiske virkelighed i form af det satyriske fysiske 
møde med det fælles delte måltid, det erotisk kropslige møde med partneren, 
det æstetisk overvældende møde med naturen og så fremdeles risikerer her at 
forsvinde for subjektet. For det bliver for omstændeligt, besværligt og kedeligt 
for et subjekt, der suges stadig mere ind i skærmens hyperreale sorte hul. Her 
formidles det sociale i et meget mere lokkende og intensivt simulakrum, altså 
et forførende spil af tegn af en sådan kompleksitet, at vi ikke længere formår at 
slippe ud af dets spejlvirkninger (Smith, 2010).

Når kafkamaskinen møder uddannelse og 
”Processen”/”Slottet” bliver den implicitte dannelse

Sættes kafkamaskinen i gang med Josef K og ’K’ som begrebslig persona i 
rollen som studerende ved en universitets- eller professionshøjskoleuddannelse, 
startede han formentlig sit uddannelsesvalg ved at konsultere ministeriets digitale 
platform ’Uddannelseszoom’. Her lærer han at koble sit begær med statistik, 
hvad angår sammenlignelige opstillinger af forskellige uddannelser i forhold 
til muligheder og attraktivitet, hvad angår optagelseskrav, dimittendledighed, 
fremtidige jobmuligheder, kalkuleret livsindkomst og så fremdeles. 

Siden indrulleret på en uddannelse bliver han gradvist opmærksom på, 
at hans interesse i feltet, fx pædagogik, på snigende vis interpelleres af en 
anmassende mængde af eksterne teknologier. Han belønnes af en SU-bonus 
i fald han bliver færdig til normeret tid og en ekstrabonus oven i, i fald han 
ikke har skamferet sin effektivitetskvota ved fx at tage et sabbatår efter tre års 
daginstitution, ni års grundskole og tre års ungdomsuddannelse til at slippe ud 
af institutionaliseringens stramme greb ved at rejse ud i verden eller lignende. 
Dette kaldes i nutidens ”Processen” og dens nysprog for ’fjumreår’, der skal 
undgås for at optimere gevinsten af uddannelsesinvesteringen i Josef K i form af 
ekstra erhvervsaktive år efter færdiggjort uddannelse. At have fokus på fordybelse 
og dannelse, og fx prøve kræfter med forskellige teorier og paradigmer inden for 
sit fagområde bliver her en ulempe, som gør det svært at blive færdig til tiden. Et 
andet anmassende pres på fordybelsen er incitamentet til at blive entreprenør, 
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dyrke netværk med potentielle fremtidige arbejdsgivere, eller udvikle et produkt, 
der kan blive patenteret.

Med kafkamaskinen ses med ”Processen” hvorledes den studerende fra at have 
været drevet af vidensbegær for at prøve kræfter med pædagogikkens univers, på 
snigende vis interpelleres af stadig flere incitament-øvelser, der bliver stadig mere 
bliver målsættende for, hvordan han kommer igennem uddannelsesprocessen.
Detoneres desuden indsigterne fra ”Slottet” i brugen af kafkamaskinen, 
forstærkes indlevelsen i ’K’s lange vandring med henblik på at finde ud af, hvor og 
hvordan han egentlig kan finde universitetet eller professionshøjskolen og dets 
mening. For nok går han til forelæsninger og workshops, tager sine eksaminer 
og så fremdeles. Men gradvist finder han ud af, at blandingen af professorer, 
docenter, lektorer og eksterne løstansatte interpelleres på lignende måder som 
han selv. Således styres og forvrides også deres forskning og undervisning af 
incitamentsstrukturer i en svært gennemskuelig kommandostruktur. Denne 
gør det stort set umuligt at finde ud af, hvor universitetet styres fra og hvad dets 
egentlige formål er. Der findes godt nok løbende evalueringer, akademisk råd, 
studienævn og så fremdeles. Men det er svært at afgøre, om man her har den 
indflydelse, som man ser ud til at have; eller om den undermineres af incitament-
teknologier à la færdiggørelsesbonus, fremdriftsreform, omprioriteringsbidrag 
og senest udflytningskrav; alle med konsekvenser for fremtidige budgetter. 
Samlet formes et kalejdoskop af humane og non-humane aktanter, der i gensidigt 
påvirkende spejlvirkninger skaber et uigennemskueligt magtkompleks, der i 
endeløse sekvenser af reformer skaber gensidigt inkompatible effekter i form af 
lavere forberedelsesnormer for mere konfrontationstid med studerende, som 
modvirkes af mindre individuel vejledning, der erstattes af kollektiv akademisk 
vejledning, hvor én underviser på tre timer håndterer femten studerendes behov 
for feedback og så fremdeles (se fx Sørensen, 2020). 

Om ”Slottet” går der en historie om, at der i 2003 kom en ny universitetslov 
(Wright et al., 2019). Den stadfæstede, at forestillingen om autonomi fx i form 
af, at medarbejdere på et institut vælger institutleder, som har indflydelse på, 
hvem der bliver dekan og rektor, måtte vendes, da den angiveligt hæmmede 
muligheden for med strategisk ledelse at optimere universitetets potentialer. 
Siden da er undervisere og forskere nu blevet gemene ansatte underordnet et 
styringsregime, som få længere kan gennemskue. Formelt inspireret af det private 
erhvervsliv styres man nu af en bestyrelse med flertal af uddannelseseksterne 
medlemmer, der vælger rektor, som siden godkender dekaner, der påvirker, hvem 
der ansættes som institutledere. Men siden disse ændringer blev implementeret, 
har såvel bestyrelser som rektorer, herunder universiteternes forening, Danske 
Universiteter, klaget regelmæssigt over, at der sker så meget detailstyring fra 
ministerielt hold, samt at rammer for budgetter og tilskud forandres så hyppigt, 
at det reelt er begrænset, hvordan de enkelte universiteter skulle kunne udnytte 
den frihed, som loven nominelt var tiltænkt at give dem. 
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Til at håndtere denne malstrøm af uigennemskuelighed ansættes en voksende 
hær af specialkonsulenter, som ofte er de eneste, der foregiver at forstå de mange 
rammer for universitetets virksomhed. Dette har undervisere og forskere for 
længst opgivet at forstå, hvorfor de reelt ikke længere styrer universitetet, men 
er blevet gemene ansatte under dette styringslag. Måske sættes dagsordener 
af ’Produktivitetskommission’, ’Kvalitetsudvalg’ m.m., som i forlængelse 
af ’Globaliseringsråd’ og ’Vækstforum’ igen påvirkes af dansk deltagelse i 
transnationale samarbejder, så som OECD, EU og Bologna Processen, styret 
af vidtløftige visioner om, hvordan Danmark i en europæisk region kan blive 
blandt verdens mest dynamiske og konkurrencekraftige vidensøkonomier 
(Krejsler, 2021). Vi ser et kafkalignende universitet, hvis procedurale teknologier 
slår igennem i form af ’Fremdriftsreformen’ i 2013, ’Dimensioneringen’ i 2014 
og ’Uddannelsesloftet’ i 2016, hvorved studerende og universitet belønnes, 
når studerende bliver færdige til normeret tid på uddannelser, som økonomisk 
prioriterede områder efterspørger bliver færdige på stramt normeret tid, og hvor 
der ikke er plads til at fortryde og komme tilbage og eventuelt få sig en anden 
skatteyderbetalt videregående uddannelse.

Som i ”Slottet” oplever dagens ’K’ at universitetet er overalt omkring ham, 
men at han ikke kan finde ud af, hvem der egentlig bestemmer hvad, hvornår 
og hvorfra. For de nominelle beslutninger i tilsyneladende besluttende organer 
interpelleres af så mange eksterne rammesættende beslutninger på andre niveauer 
samt incitamentsteknologier og hyppige reformer, hvis rækkevidde er så svære 
at bedømme, at universitetets hvor fortoner sig i det dunkle. Kafkamaskinen 
demonstrerer her, hvordan produktionen af kundskabselite måske også finder 
sted i et miljø af uigennemskuelighed. En diskurs, der illuderer rationalitet, 
fortoner sig i procedurer, styringsteknologier og forskellige magtcentre, der 
hver især følger egne logikker. Samlet fremtræder et kafka-lignende univers, 
hvor dannelse og fordybelse fordamper til fordel for det uigennemskuelige 
styringskompleks, hvorved middel på snigende vis bliver til mål således som vi 
kender det fra ”Processen” og ”Slottet”.   

Visionen om det selvfinansierede digitale universitet

Hertil kan vi lægge de effekter, som digitalisering føjer til et universitet, der 
legitimerer sig gennem rationalitet, men fungerer i et svært gennemskueligt 
virvar af post-bureaukratiske praksisformer. Covid-19 pandemien kan her 
fungere som en eksemplarisk ekstrapolerings-linse i forhold til, hvad vi måske 
har i vente. Med Baudrillards begreb om indadgroende fedme in mente ser 
vi, hvordan on-site mødet på fysiske faciliteter pludselig kunne erstattes af 
møder på skærmen. En konsulent i ”Slottets” store styringskompleks kunne 
måske få tanken, at vi ikke længere behøver det fysiske universitet, i hvert fald 
ikke så meget. Hermed kunne vi spare hundredetals millioner kroner på store 
bygninger på dyre storbyadresser. Måske kunne ’K’ fra sine digitale proteser 
derhjemme koble sig til uddannelsesplatforme, hvor han med digital vejledning 
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kunne få adgang til den bedste forskning og forelæsninger ikke blot nationalt 
men i princippet globalt; og, når kunstig intelligens og virtual reality hastigt 
udvikles, på måder, hvor han ikke længere kan føle forskellen mellem at være 
fysisk og virtuelt tilstede. Platformsuniversitetet kunne her servere det fornødne 
i form af opkobling og indskrivning, der sikrer adgang til platforme, der viser 
’K’ hvad han skal gøre og performe for at kunne bevæge sig fra modul til modul; 
give ham adgang til digitale biblioteker og forelæsninger, som en personlig 
assistent à la Alexa kunne hjælpe ham til at manøvrere inden for på baggrund 
af hans uddannelsesvalg (Snricek, 2017). En form for instant vejledning, som 
altid er opdateret på, hvor ’K’ er i forhold til sine differentierede læringsbehov 
samt platformsuniversitetets krav og kriterier. Med tiden kan man måske vælge, 
om man vil tage uddannelsen hundrede procent digitalt, eller foretrække en 
blanding af digital og on-site uddannelse… naturligvis i tæt samarbejde med sin 
personlige digitale uddannelsesassistent.

Med reference til Zuboffs indsigter om overvågningskapitalismen, kunne 
universitetet desuden herigennem finansiere sig selv ved at overlade det 
digitale overskudsmateriale, som Josef K og 'K' i form af undervisere og 
studerende’løbende producerer i trafikken på nettet, til fx Google, Facebook eller 
lignende som modydelse for sponsorater. Herved kunne platformsuniversitetet 
ekspandere og gøre sig mindre afhængig af statens detailregulering og så 
fremdeles. Men til hvilken pris, må vi igen spørge med Zuboff (Zuboff, 2019).

Samlet demonstrerer kafkamaskinen, hvordan uddannelse kunne bevæge sig i 
retning af en opdateret version af noget vi kender alt for godt fra ”Processen” 
og ”Slottet” i form af en gennemgribende produktion af meningsløshed, som 
systematisk interpellerer den mening, som systemet – i dette tilfælde universitetet 
eller professionshøjskolen – skulle producere i form af dannelse, fordybelse 
og indsigt. Og i den digitale ekstrapolering heraf – og måske med ”Matrix” in 
mente - ser vi potentielt subjektiviteter, der i sine begrænsede kontakter med den 
fysiske virkelighed og face-to-face sociale kontakter producerer en hyperrealitet 
af indadvoksende fedme og eksistentiel ensomhed.  

Flugtlinier, begrebsaktivisme og glædespraktikker

Vi har nu dyrket den negative kritik til sit yderste i en radikal eksperimenteren 
med aspekter af et brutaliseret hverdagsliv. Inspirationen er hentet fra den 
deleuziansk inspirerede kafkamaskine og fra Baudrillards greb til at ekstrapolere 
den fysiske og digitale virkelighed ud i dens yderste konsekvens med begreber 
om hyperrealitet og indadvoksende fedme.

Det analysestrategisk vigtige spørgsmål bliver her, om kafkamaskinen 
er anvendeligt som disruptionsværktøj til at mobilisere den rationalitet, 
intuition og fantasi, der skal til for at hjælpe os med at få ord på hverdagens 
undertrykte brutaliteter (Deleuze & Guattari, 1986/1975). Kan en sådan 
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metode til aktivering af den monstrøse og næsten seismisk aktive underside af 
et på overfladen ofte afstumpet og brutaliseret søvngængeragtigt hverdagsliv 
tjene som udgangspunkt for nye tilblivelser i analyser; analyser der hjælper os 
til konstruktivt at brydes med ofte usagte og lidet bevidste brutaliteter mod 
hinanden og livet med henblik på at kunne leve mere fulde liv?                        

Dette bringer os til den affirmative kritik, der aktivt anvender indsigterne fra 
den negative kritik til at lede efter muligheder for at skabe begreber, der gør 
det muligt at tænke anderledes (Deleuze & Guattari, 1996; Krejsler, 2019a). 
Deleuzes læsninger af Baruch de Spinozas tænkning (1632-77) som en affirmativ 
attitude til livet er her særligt relevant (Deleuze, 2005). For Spinoza var i sin 
tænkning optaget af, hvad der kunne udvide, hvad en krop eller et menneske 
er i stand til. Han havde et skarpt blik for de passive praktikker af tristhed, hvor 
mennesket gennem brok, dårlig samvittighed, indadvendthed m.m. systematisk 
mindsker sin rækkevidde og livspotentiale. Søvngængeri og passiv rutine 
bidrager her til at mindske, hvad kroppe, tanker og affekter kunne udvikles til at 
blive. Hver passive tristhedspraktik underminerer livspotentiale, og fører med 
sig, at subjektet skal arbejde dobbelt for blot at kompensere, hvad det kunne 
have opnået gennem en glædespraktik. Spinoza påminder os om, at kroppen og 
tanken affekteres af alle de vilkår, situationer og elementer, som støder på udefra 
og løbende omformaterer, hvad tanken og kroppen kan være. Men kroppen og 
tanken kan også affektere sin omverden, og hermed aktivt være medskabende 
for, hvordan begæret kan udvide hvad kroppen og tanken kunne blive til. 

I forhold til at finde flugtlinier i brutaliserede hverdagspraksisser drejer det sig her 
om at åbne blikket for de mulige glædespraktikker, som de fleste situationer også 
byder på, og ikke blot søvngængeragtigt glide med de passive tristhedspraktikker. 
Det drejer sig om at kunne tænke mere med intuitionen i forhold til, hvad livet 
kunne blive til i perspektivet af de mange glædesfornemmelser, som den mindre 
søvngængeragtige daglige praksis åbner øjnene for. ’K’ kunne måske starte med 
at lede efter alliancepartnere blandt sine medstuderende og eventuelt blandt 
undervisere, som også længes efter mere plads til bredere dannelsesfremmende 
samværsformer, der giver plads til gensidig fordybelse og de sociale bånd som 
sådanne fælles bestræbelser åbner for. Her kunne man arbejde på at fremme en 
attitude af dannelsesbegær i undervisningen, udvikle symposier eller læsekredse. 
Samvær på sådanne præmisser giver anledning til udforskende og humoristiske 
samtaler; anledning til at mødes socialt på og uden for universitetet og 
professionshøjskolen, hvilket igen er grundlaget for udvikling af fælles solidaritet 
og omsorg for hinandens velvære. 

I forhold til en anmassende hyperreal digital modernitet får de passive 
tristhedspraktikker let overmagten, når de på forførende vis fremstilles som 
glædespraktikker. Med nyhedens og sensationens virkemidler lokkes subjektet 
således længere ind i indadvoksende fedme, når computerens algoritmer og den 
personlige assistent gennemtrænger og former tanker og affekter med personligt 



89Kafkamaskinen, hyperrealitet og indadgroende fedme!

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 7

8
 - 9

2

tilpassede feedback-effekter. Kafkamaskinen kan måske her hjælpe mennesket 
til at erkende, hvor langt den indadgroende fedme faktisk påvirker dets 
subjektiveringsprocesser dag efter dag: når det fysiske møde erstattes af digitale 
venner og leder til eksistentiel ensomhed; når fælleskabet på arbejde erstattes 
af digitale møder, der eroderer fornemmelsen for kontekstens betydning; når 
partneren erstattes af en virtuel personlig assistent, der er programmeret til at 
opfylde ethvert erotisk begær (Baudrillard, 1985; Krejsler, 2019b). 

Her må opdyrkelsen af en affirmativ attitude til livet, der producerer 
glædespraktikker, antageligt være nært knyttet til en livsstil, hvor face-to-face 
oplevelser balanceres vel i forhold til den stigende mængde digitale tilbud. 
Glædespraktikker vokser således ud af en livspraksis, hvor fællesskaber i de 
fysiske kontekster med partner, familie, kolleger og venner balanceres med 
ensomheden og fordybelsen med en selv i naturen m.m. Og naturligvis må alt 
dette forbindes med kunsten at integrere det lokkende og voksende digitale 
udbud, hvor den ’digitale assistent’ bidrager til at gøre hverdagen lettere, og hvor 
streamingtjenester og udvalgte websites bidrager med kundskaber, lidenskaber 
og afslapning. Samtidig må det ikke glemmes, at en verden, der er gået af led, 
og hvor en vækstgal kapitalisme koblet til en digital hyperrealitet sætter os alle i 
turbo kognitivt og affektivt, i høj grad må håndteres som et politisk, kulturelt 
og spirituelt anliggende, hvor balancen mellem den fysisk-sanselige realitet og 
den digitale realitet udkæmpes såvel lokalt som globalt (Krejsler, 2017 & 2020).

Krigsmaskiner og eksperimenterende analyser

I relation til spørgsmålet om mere eksperimenterende analyser, som dette 
temanummer af ”Dansk Pædagogisk Tidsskrift” stiller, highlighter denne 
artikel behovet for radikalt eksperimenterende analyser. Pædagogik forholder 
sig til, hvordan vi kan tænke en bedre fremtid ud fra diagnoser af, hvordan vi 
er havnet i den aktuelle suppedas på baggrund af de linjer fra vor fortid, som i 
dag binder os på særlige måder. For at kunne gøre dette, argumenterer artiklen, 
har vi behov for at opbygge en analytisk krigsmaskine, der er i stand til gennem 
ekstrapolationer af vor nutid og dens mest prægnante tendenser at producere 
scenarier for, hvor disse synes at bringe os hen. Og dette må gøres på et grundlag, 
der dels hudfletter de ofte ikke synlige brutaliteter i hverdagen, som vi tvunget 
af strukturelle bindinger kontinuerligt udsætter hinanden for; dels bruger den 
viden, som sådanne analyser fremskriver som udgangspunkt for at bekæmpe de 
selvsamme brutaliteter med henblik på at kunne tænke, organisere og leve bedre 
liv. 

En sådan ambition kræver, at vi inddrager kognitivt rationelle såvel som 
affektivt intuitive resurser med det formål at sikre, at vore analyser styrer mellem 
rationalitetens Scylla og oplevelsens Charybdis på måder, der vil livet med 
hjerne og følelse... og kræver at pædagogikken tager den indsigt alvorligt, at livet 
og dens praksis må beskrives i sin rodede mangfoldighed. Derfor må videnskab, 
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litteratur, film og alverdens strategier til at forstå mennesket og dets relationer 
til verden drages ind og eksperimenteres med. Søvngængeriet og vanen må 
vækkes og kreativiteten, innovationen og iværksætteriet sættes i tjeneste af livet 
i en bredere forstand end optimering af egeninteressen og landets økonomiske 
vækst. Først da vil man finde ud af, at når man følger sit begær, da bliver en 
ikke-intenderet konsekvens af, at man ved at blive god til det man ikke kan 
lade være med, er, at man producerer vækst og effektivitet. Her kommer midlet 
uforvarende til at tjene målet med ens aktiviteter. 

Vender man derimod denne logik om, og gør middel til mål, da producerer man 
den brutaliserende dystopi, som kafkamaskinen i den grad kan synliggøre.

John Benedicto Krejsler, professor mso, Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
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I denne artikel1 analyseres en række cases hjemhørende i den utopiske genre, 
herunder et forsøg på at erstatte det eksisterende ydelsessystem i Skotland 
med borgerløn samt Elon Musks ambition om at kolonisere Mars. Artiklen 
diskuterer forholdet mellem radikale policy-ideer og deres afledte effekter 
og argumenterer for, at vi har brug for at udvikle analysemåder, som kan 
indfange de mange effekter der udmøntes eller kommer til udtryk, som 
følge af radikale policy-ideer, mens de endnu blot er på vej mod en realise-
ring. Artiklen argumenterer for, at dét som i udviklingsjargon omtales som 
’sideeffekter’ eller ’utilsigtede effekter’ i stedet bør efterstræbes som attrak-
tive ’spin-offs’, idet de ofte udgør de eneste blivende effekter, som radikale 
udviklingsprojekter efterfølgende kan fremvise. Artiklen er dermed et 
indlæg i feltet af implementeringsstudier og bidrager med et fokus på, at 
dokumentere effekterne af polices, som aldrig når implementeringsstadiet 
og dermed aldrig formår at indfri deres målsætning.

Implementering, effektanalyse, utopi, borgerløn, radikal innovation 

Borgerløn

No.1_Hvis bare vi kunne starte forfra ville alt blive bedre_2018: På et tidspunkt 
i sensommeren 2018 rejste jeg mig fra min kontorstol for at lede efter Thomas 
Mores Utopia. I et tidligere anfald af interesse i utopisk litteratur, havde jeg 
købt et antal romaner, som i store træk havde ligget uforstyrret hen, først i min 
vindueskarm og siden – da vindueskarmene på mit kontor skulle males – på 
skuffedariet nedenfor. Her var de fortsat med at modnes ved siden af en stak 
henfaldne bøger om New Public Management.

På det tidspunkt havde jeg netop afsluttet et forskningsprojekt om bureaukrati 
(Vohnsen 2017), og noget uoriginalt var jeg begyndt at interessere mig for folk, 
der i stedet for at perfektionere bureaukratiet forsøgte at slippe af med det. 
I første omgang havde det ledt mig til at søge penge til et forskningsprojekt, 
der fokuserende på borgerløn, eller Universal Basic Income, som det omtaltes 
1  En engelsksproget udgave af denne artikel er tidligere udgivet som: Vohnsen, NH. 2022. 
“Universal Basic Income and the Colonization of Mars: tracing the effect of things that don’t exist” 
i Digressions: Tracing the Indirectness of the Human Imagination, red. Morten Nielsen. New 
York & Oxford: Berghahn. Denne udgave er forkortet. Dele af analysen og empirien er omskrevet 
væsentligt og nye dele er tilføjet og målrettet nærværende udgivelse.

Nina Holm Vohnsen

Implementering er ikke pointen
 - en effektanalyse af borgerløn, 

koloniseringen af Mars og andre 
utopier
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internationalt. Ideen med borgerløn er, at hver enkelt borger i et land bør 
være berettiget til at modtage en grundindkomst uanset privatøkonomi eller 
arbejdstagerstatus. Det, der interesserede mig ved borgerlønsbevægelsen, var 
denne grundlæggende ide: at hvis bare vi kunne slippe af med de eksisterende 
strukturer og principper på det sociale ydelsesområde og starte helt forfra, så 
ville vi kunne lave et fornuftigt system, så ville alt blive godt.

No.2_Utopia_1516: I 1515 blev den britiske politiker Thomas More udsendt 
til Flandern af den britiske Kong Henrik den 8. Det var under dette ophold, 
at han skrev størstedelen af Utopia (More 1901, 1516), der blev udgivet det 
følgende år. I romanen beretter Thomas More, at han en dag på hjem fra kirke 
træffer den rejsende filosof, Raphael Hythloday. Hythloday er en vejrbidt og 
midaldrende mand, der netop er vendt hjem efter at have deltaget i Americus 
Vesputius seneste ekspedition til Den Nye Verden. Under denne rejse, hævder 
Hythloday, har han besøgt en østat, som udmærker sig ved, at den er klogere 
regeret med større trivsel til følge end noget andet kendt samfund. Herefter 
redegør han i detaljer for den sociale og politiske organisering i Utopia, og han 
går i særdeleshed i detaljer med principperne for økonomisk omfordeling og 
politiske beslutningsprocesser (ibid.). 

Mores Utopia er ikke blot en positiv formulering af et fiktivt idealsamfund. Om 
end udført i armslængde via den vejrbidte rejsende, er bogen først og fremmest 
en radikal kritik og forkastelse af den økonomiske grådighed og mangel på 
retfærdig regeringsudøvelse, som More observerede blandt de europæiske 
magthavere og regenter i begyndelsen af det 16. århundrede. Dette, at fremføre 
politisk kritik og fremlægge visioner for bedre måder at indrette samfundet på 
i en litterært fortællende genre, var allerede en veletableret praksis da Thomas 
More udgav Utopia. More lader selv sine hovedpersoner diskutere Platons 
Staten, hvor Platon fremsætter sin kritik af det athenske demokrati, og det, han 
anser for at være det athenske samfunds destruktive mangel på specialisering, 
samt elitens forfølgelse af egne interesser på bekostning af den almene befolkning 
(Platon 2007). Forklædt som en dialog mellem Sokrates og en række bekendte, 
redegør Platon i stedet for den sociale opbygning og reproduktion i den fiktive 
by, Kallipolis, som regeres af en stand af uselviske filosoffer, med stabilitet, 
samhørighed og individuel trivsel til følge (ibid.). 

No.3_Den utopiske familie_2018: I takt med at jeg begyndte at udforske den 
policy-ide, som borgerløn er, og de bevægelser og mennesker, som arbejder for 
at ideen skal blive til virkelighed, begyndte jeg at lægge mærke til en lang række 
andre fænomener, som udtrykte lignende ideer eller drømme. En kollega, som 
forskede i nationsopbygning på Østtimor, beskrev i en artikel, hvordan personer 
engageret i den internationale udviklingsindustri her drømte om chancen for at 
opbygge det perfekte demokrati ’helt fra bunden’ (Nygaard-Christensen 2010). 
Jeg var også blevet interesseret i Seasteadingbevægelsen. Her var grundtanken, 
at muligheden for at grundlægge nye mikronationer og bystater i internationalt 
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farvand ville føre til en konkurrenceudsættelse af statsborgerskabet. Alle disse 
nye stater ville have brug for arbejdskraft, og individer i fattige egne af kloden 
eller individer, som boede i undertrykkende stater ville frit kunne vælge, hvilken 
samfundsform de ønskede at leve under (Quirk and Friedman 2017). En af 
mine studerende2 gjorde mig opmærksom på et drikkeprodukt, Soylent, som 
var udviklet med det formål radikalt at gentænke, hvad føde og ernæring er, 
for endegyldigt at bringe fødevarenød og overudnyttelse af kloden til ophør 
(Soylent 2019).

Selvom disse fænomener ikke faldt i den klassiske utopisk-litterære genre, 
mindede de mig alligevel om Utopia i den udstrækning, at de udtrykte samme ide 
om, at det gode samfund kunne opnås ved at forkaste de eksisterende strukturer 
og tænke nye gennemdesignede løsninger op fra bunden. Jeg besluttede mig 
derfor for, at dette – at forstå hvad der beslægtede den ’utopiske familie’– var en 
mulig måde, at studere fænomenet ’borgerløn’ på, idet fænomenet som policy 
betragtet på den ene side udtrykte en klar ambition og et klart mål, og på den 
anden side ikke fandtes noget sted uden for ideernes verden.  

SuperShe

No.4_Utopi_2017: I september 2017 købte den tyske tech-millionær Kristina 
Roth en ø i Finlands skærgård og døbte den SuperShe. Kristina Roth var tyve 
år forinden flyttet til New York. Her arbejdede hun som tech-konsulent i ni år 
før hun i 2006 flyttede til Seattle og grundlagde sin egen konsulentvirksomhed, 
Matisia Consultants. Under Roths ledelse voksede virksomheden de følgende 
ti år med en hast, som ad to omgange indbragte Matisia Consultants en 
plads på Forbes liste over fastest-growing women-owned businesses (Bloom 
2018). Roth solgte Matisia Consultants i 2016 og forlod tech-industrien 
for, med egne ord, at “kiteboarde og snowboarde og sidde på stranden for 
evigt” (ibid., min oversættelse). På det tidspunkt var Roth blevet træt af tech-
industriens mandsdominerede verden, og hun begyndte efter salget af sin 
virksomhed at arbejde målrettet for at skabe alternative rum for kvindelige 
netværkssammenkomster. Hendes drøm var at skabe et samlingspunkt for 
”finansielt og emotionelt uafhængige kvinder”, som stræbte efter at blive ”den 
bedste udgave af sig selv” (Canales 2018, min oversættelse). Samtidig ønskede 
hun at skabe en kvindelig pendant til mændenes ”golf og cigarklubber” (Berger 
2018, min oversættelse).

Øen i den finske skærgård, SuperShe, var derfor kun åben for kvinder. Selve 
øens infrastruktur – skovstier, elektricitet, vvs-arbejde, fire bungalows, en sauna 
og så videre – var anlagt og bygget af mandlige håndværkere, men derudover 
var alle, som arbejdede på øen og leverede ydelser til den, kvinder.  SuperShe 
skulle danne rammen om en gruppe karrierekvinder, som skulle komme på øen 
i sommermånederne for at deltage i retreats af en uges varighed med fokus på 
2  Tak for det, Christian Buono.



96Implementering er ikke pointen

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 9

3
 - 1

0
7

fysisk aktivitet, sund kost og selvudvikling. En af Roths ambitioner med øen 
var at skabe flere karrieremuligheder for kvinder og illustrere, hvad der kan ske 
i et rum, hvor man fjerner mænd. Roth beskriver selv øen SuperShe som ”en 
prototype på et globalt fællesskab” (Roth på YouTube, min oversættelse). I 
sommeren 2018 da øens infrastruktur stod parat, ankom adskillige grupper af 
kvinder, som var særligt udvalgt og sammensat af Roth blandt hundredvis af 
ansøgere. Året efter syntes aktiviteten på øen at være stilnet af. 

No.5_Det minder mig om noget_2020: Forestil dig en asteroide, der kommer 
blæsende gennem det ydre rum. Asteroider hedder sådan, fordi de ved første 
øjekast gennem et teleskop ligner stjerner – asters. De er levn og tiloversblevet 
materiale fra dengang vores solsystem blev formet for milliarder af år siden. 
Forestil dig nu, at et stykke af asteroiden, mens den blæser forbi os, løsriver sig, 
og bliver indfanget af Jordens tyngdekraft. Asteroidestumpen rammer snart 
Jordens atmosfære – nu kalder vi den en meteor – og begynder at brænde op 
i friktionen, der skabes i mødet. Vi ser meteorens vej gennem atmosfæren som 
et stjerneskud. Et kort glimt at skønhed, så er den væk. Men måske har vores 
meteor tilstrækkelig masse til, at et stykke overlever turen og slår ned et sted på 
jordkloden. Efter nedslaget kalder vi stumpen for en meteorit. Den ser kedelig 
og ubetydelig ud for det utrænede øje. Men for den indviede er meteoritten sin 
vægt værd i guld, for den rummer en fortælling om den fjerne asteroide, den 
løsrev sig fra.

No.6_Utopiorit_2019-2020: I august 2019 ansøgte jeg om et ophold på SuperShe. 
Jeg fik aldrig svar på min ansøgning, og derfor glemte jeg for en stund alt om 
øen. Men så i foråret 2020 fik jeg besked om, at SuperShe snarligt ville genopstå 
som virtuelt fællesskab i form af en app. I mellemtiden blev jeg opfordret til at 
besøge SuperShes webshop, hvor jeg kunne købe hættetrøjer, tekrus og duftlys 
med SuperShe logoet. I maj 2020 begyndte jeg også at modtage nyhedsbreve. 
I det første, som bekendtgjorde at app’en nu var en realitet, omtaltes – som 
appetitvækker – en tutorial, der lovede at lære mig, hvordan jeg kunne give et 
godt blowjob. Jeg havde ikke, midt i hjemmeskole og alment hjemsendelseskaos, 
tid til at følge op på min forvirring, og det blev efterår, før jeg fik set nærmere på 
app’en og alle de mange nyhedsbreve, jeg nu modtog regelmæssigt. 

I det seneste nyhedsbrev, jeg havde modtaget, kunne jeg læse, at SuperShe var 
the #1 app for intersectional feminism. At dømme ud fra nyhedsbrevets indhold 
handlede intersectional feminism om: at tone sin krop (der rigtig nok kommer 
i alle farver og former); at købe ting på flash sale, at lave sund mad og mixe 
sine egne drinks og endelig om at tale med sine veninder (eller shes) i ’trygge 
omgivelser’. Fra midt i november modtog jeg nyhedsbreve på næsten daglig 
basis. Det eskalerede op til Black Friday, og da vi nåede ind i december, udgjorde 
de før så regulære dryp nu en veritabel strøm af nyhedsbreve, som tilskyndte 
mig til at købe ting og deltage i inspirational talks om, hvordan man får et sundt 
langdistanceforhold (Quiz: your dating style?). 
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Da jeg først var kommet mig over en afgrundsdyb skuffelse over female 
empowerment anno 2020, fik jeg den tanke, at forholdet mellem øen SuperShe 
og app’en bedst kunne forstås via forholdet mellem asteroiderne i det ydre rum 
og de grå meteorer vi finder på de Antarktiske issletter. Man skal være varsom 
med metaforer. Men tillad mig alligevel et øjeblik: Hvad nu hvis vi anser utopiske 
drømme og visioner, for at være en parallel til de asteroider, som blæser forbi 
og giver anledning til begejstring og spektakel? Vi investerer en masse energi 
i at beskrive dem, gå dem efter i sømmene, bedømme chancen for impact og 
anslå hvad konsekvensen mon kan være. Og mens den utopiske drøm blæser 
lige forbi os og forsvinder uden at slå ned i vores midte, vender vi os om efter 
den og diskuterer: Hvad mon den består af? Rummer den nyttige elementer vi 
kan bruge? 

Af og til, mens vi står der og diskuterer utopien, der forsvandt i intetheden, har 
et lille stykke i ubemærkethed revet sig løs og har kurs mod os. Der er friktion, 
modstand, somme tider eksploderer de eller brænder op. Men en sjælden gang 
er der impact, og der resterer en lille utopiorit. Måske er SuperShe bedst at forstå, 
som sådan en utopi, som suste gennem det ydre rum. En storslået drøm om et 
kvindesamfund, frigørelse og empowerment manifesteret i en ø. Og mens den 
drøm blæste forbi os og blev beskrevet og målt og vejet og fundet for let og 
derefter glemt, blev et lille stykke slået af, overlevede al modstanden og ramte 
Jorden. Bang! Crash! Nu står vi med en lille grå utopiorit i vores håndflade og… 
jamen se! Det er en app, hvor du kan købe en plus-sized sweatshirt med logo 
eller lære at give det perfekte blowjob.

Koloniseringen af Mars

No.7_Utopi_2001-2014: Da Elon Musk i 2001 flyttede til Los Angeles, var 
det med det formål at etablere sig centralt i rumindustrien (Vance 2017). Han 
havde orienteret sig på NASAs hjemmeside for at sætte sig ind i USAs strategier 
vedrørende en fremtidig bemandet Mars-mission og var blevet overrasket over 
at opdage, at der ingen planer var (Andersen 2014: 7; også Vance 2017). Han 
tolkede manglen på regeringens engagement i at bygge kolonier på Mars, som 
resultat af, at ambitionen om og dedikationen til USA’s rumprogram var feset 
ud, efter at koldkrigens teknologiske ”pissing match” mellem Rusland og USA 
var overstået (Andersen 2014: 8). 

Men ”hvorfor bruge så mange penge i rummet, når Jorden er ved at gå til i 
elendighed?” spurgte journalisten Ross Andersen, Elon Musk (Andersen 2014: 
2, min oversættelse). Og Musk svarede: “for at sikre menneskehedens eksistens 
i tilfælde af en katastrofal begivenhed, i hvilket tilfælde det vil være irrelevant 
at være syg eller fattig, fordi menneskeheden er udslettet” (Musk i Andersen 
2014: 3, min oversættelse). ‘Katastrofal’ inkluderer i Musks scenarie enorme 
oversvømmelser forårsaget af smeltende poler, en ny istid, eller at Jorden bliver 
ramt af en asteroide eller en trykbølge fra en supernova (ibid: 5). For at sikre 
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menneskehedens fortsatte eksistens anslår Musk, at vi vil få brug for en million 
mennesker, som vælger at bosætte sig på Mars. En million mennesker, forklarede 
Musk, er, hvad der skal til for at opnå en ”genetisk varieret civilisation”. Ifølge 
Musks beregning vil det tage omkring 100 år at nå det antal, ud fra en antagelse 
om at ni ud af ti flyvninger til Mars må bruges på at fragte maskindele, mad 
og vand før civilisationen er bæredygtig og kan opretholde sig selv (Andersen 
2014:9).

I 2014 da Musk blev interviewet til online-magasinet Aeon, var han ved at 
planlægge konstruktionen af et gigantisk rumskib, han kaldte Mars Colonial 
Transporter (Andersen 2014: 9). Dette rumskib skulle have kapacitet til at 
fragte 100 kolonister til Mars. Det var ikke selve dét at designe rumskibet, som 
Musk mente ville blive den primære udfordring: hvis planen om at kolonisere 
Mars skulle lykkes, måtte prisen på at opsende raketter til det ydre rum sænkes 
betydeligt. Derfor arbejdede han i første omgang målrettet på at udvikle en 
genanvendelig affyringsraket (ibid.). “Raketter er den eneste form for transport, 
vi har, hvor vi smider befordringsmidlet ud efter hver rejse” sagde han til Aeons 
journalist: ”Forestil dig, at bygge en ny flyvemaskine hver gang du har fløjet en 
strækning” (Andersen 2014: 9, min oversættelse).

No.8_ Det minder mig om noget_2019: I sommeren 2019 førte mine bestræbelser 
på at forstå, hvad der var los med alle disse utopier, mig på en svært forklarlig 
forskningsmæssig omvej: jeg begyndte at interessere mig for mænd, som filmer 
DIY videoer af sig selv og uploader dem på YouTube. For bedre at forstå hvad 
dét handlede om, besluttede jeg mig en dag for at følge en af deres tutorials 
selv. Jeg havde længe været fascineret af de forskellige landkort og illustrationer, 
jeg var stødt på under min forskning, så jeg satte mig for at lære at tegne et 
kort selv. Jeg faldt omgående for den serie af tutorials, der hed how to draw 
your own fantasy map af en mand, som kaldte sig WASD20. Denne tutorial 
havde i sommeren 2019 fem afsnit. Det første handlede om, hvordan man ved 
at arrangere en håndfuld bønner mere eller mindre tilfældigt på et ark papir 
kunne skabe en troværdig landmasse og kystlinje. I andet afsnit lærte jeg, hvor 
jeg skulle placere og tegne mine bjergkæder. I tredje afsnit forklarede WASD20, 
hvor søer og floder, som følge af bjergkædernes placeringer, typisk ville være at 
finde. Og heraf afledt, i fjerde afsnit, hvor skove og marskland skulle tegnes. 
Femte afsnit, som angik strategisk placering og navngivning af havnebyer og 
landsbyer, tog mig længere tid at gennemføre end alle de andre tilsammen. Det 
føltes endegyldigt at skulle tage stilling til, hvor indbyggerne i The Wynd, Argus 
Port og Rock Haven skulle bo og leve resten af deres liv. 3

Det med at tegne kort syntes i lang tid at være en blindgyde. Men så en dag 
under den første corona-nedlukning i foråret 2020 fik jeg den idé, at jeg kunne 

3  Du kan se mit kort på https://room-of-my-own.com/2019/06/14/maps/ 

https://room-of-my-own.com/2019/06/14/maps/
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prøve at interviewe WASD20 på zoom. Og fordi WASD20 sad i USA og selv 
var hjemsendt fra den high school, hvor han arbejdede som historielærer, syntes 
han, at det kunne være sjovt. Jeg havde egentlig tænkt mig, at interviewet skulle 
handle om den økonomi, der er bundet op på at have en YouTube kanal og handle 
om, hvordan man finansierer sine drømme, men WASD20 og jeg afsporede ret 
hurtigt os selv og kom i stedet for til at tale om Dungeon & Dragons. 

Da jeg en time senere afsluttede zoom-mødet var mit højeste ønske at blive venner 
med WASD20 og lære at spille Dungeon & Dragons. Jeg havde fuldstændigt 
glemt, hvad det var, jeg egentlig ville med interviewet. Men jeg havde fået én 
stor læring med mig: Man kan ikke bare finde på ting. Heller ikke et i fantasy 
univers. De ting, man finder på, skal følge nogle klare og acceptable regler. Som 
WASD20 påpegede: ”Enten har du tyngdekraft i din verden og i så fald vil vand 
flyde nedad og derfor følge nogle særlige veje fra dine bjerge imod havet. Eller 
også har du ikke tyngdekraft, og så hænger du på dét problem fremefter.” Det var 
den indsigt han med store jernsøm slog fast i den smuldrende mørtel mellem 
kryptkældervæggenes kampesten: De ting vi finder på, har konsekvenser hinsides 
vores intension. Du hænger på de ting, du sætter i verden.

No.9_Vi hænger på Elon Musks utopioritter_2008-2020: Det, som er fantastisk 
ved foretagsomme folk, er, at de virkelig får ting til at ske. Men jeg er begyndt at 
overveje, om ikke den egenskab samtidig er den mest problematiske. Få måneder 
efter at Elon Musk ankom til Los Angeles, havde han etableret sig centralt i de 
cirkler, som fortsat arbejdede for at få en bemandet mission til Mars tilbage på 
NASAs agenda (Vance 2017). Inden for et år var Musk fløjet til Moskva på en 
privat mission med det formål at købe ombyggede interkontinentale missiler 
for selv at opsende – i første omgang – et drivhus til Mars; han havde indset, 
at det var for dyrt; han havde identificeret satellitopsendelse som den eneste 
profitable ydelse i rumindustrien; og endelig havde han konkluderet, at skulle 
han få omkostningerne ved en Mars mission og sidenhen en etablering af en 
egentlig civilisation på Mars tilstrækkeligt ned til at gøre projektet realistisk, så 
måtte han bygge sine raketter selv (ibid.). Til det formål grundlagde han SpaceX 
i 2002. Seks år senere, i 2008, blev SpaceX den første virksomhed i verden, der 
sendte en privatejet raket i kredsløb om jorden (Andersen 2014). Syv år senere, 
i 2015, lykkedes det SpaceX at returnere og lande deres affyringsrakt, det nedre 
modul af Falcon 9, i god behold på affyringsplatformen. Nogle måneder senere 
lykkedes det tillige at returnere det øvre raketstadie sikkert til en flydende 
platform i Atlanterhavet. 

Dermed havde Musk introduceret et rumfartøj, som i stor udstrækning var 
genanvendeligt. Som resultat blev prisen på opsendelse af satellitter og fragtgods 
til kredsløbsbanerne nedbragt radikalt. Det gjorde, med et slag, det ydre rum 
tilgængeligt for en hel række lande og private virksomheder, der ikke tidligere 
havde haft økonomi til at sende satellitter, forskningsprojekter eller rumstationer 
op i kredsløb. SpaceXs revolution af raketfarten blev dermed startskuddet på det, 
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som NASA (2017) i deres strategipapirer omtaler som ’kommercialiseringen 
og den økonomiske udvikling af low Earth orbit’ og allerede året efter, i 2016, 
fremlagde en række store amerikanske investeringsbanker prognoser for væksten 
af en ny global økonomi, NewSpace, som de anslog kunne udgøre op til $2,7 
trillioner i år 2040 (jf. Crane 2020).  

Elon Musk har delvist finansieret sit bekostelige arbejde med at udvikle den 
Mars Colonial Transponder (nu kaldet Starship), som skal flyve kolonisterne 
fra Jorden til Mars ved at servicere den internationale rumstation, ISS, og ved 
indgå kontrakter med regeringer og kommercielle partnere om opsendelse 
af satellitter og fragt i kredsløb om Jorden. Men den fortsatte finansiering af 
udviklingsarbejdet vil i særdeleshed ske via satellitnetværket Starlink, som i 
april 2022 udgøres af 2107 satellitter (McDowell 2022), der lægger sig som et 
net rundt om hele jordkloden. Dermed kan SpaceX, som de første nogensinde 
servicere et hvilket som helst punkt på kloden med billig internetforbindelse, og 
de har planer yderligere 30.000 satellitter (Rainbow 2022). Til sammenligning 
var der, før Elon Musk begyndte at opsende sine satellitter, mindre end 2.000 
satellitter i kredsløb om Jorden i alt (Wall 2020). 

Starlink er en utopiorit. Et nedslag i vores virkelighed, konkret manifesteret på 
vores nattehimmel. Muligheden for at modtage billigt satellitbaseret internet 
og fjernundervisning i de mest afsidesliggende egne af kloden er en utopiorit. 
At nattehimlen har ændret sig for stedse, er en utopiorit. At live overvågning 
af enhver egn af kloden snart er mulig, er en utopiorit. Rumindustrien er en 
utopiorit manifesteret i en hastigt voksende økonomi, landestrategier, opstart 
af nye virksomheder og et væld af investeringsstrategier og forretningsmodeller 
og forskningsprojekter. I foråret 2022 har et enormt antal utopioritter på 
den måde løsrevet sig fra Musks drøm om at kolonisere Mars og har overlevet 
indflyvningens friktion og er slået ned. Vi hænger på godt og ondt og i den grad 
på effekterne af Musks utopiske drøm.  

Borgerløn

No.10_Utopi_2017-2020: I sommeren 2017 opsnappede jeg et rygte, 
som cirkulerede blandt medlemmer af borgerlønsbevægelsen: En ledende 
embedsmand i regionen Fife i Skotland havde bekendtgjort, at deres regionsråd, 
Fife Council, var interesseret i at gennemføre et pilotprojekt, som skulle teste 
indførelsen af borgerløn i en af regionens landsbyer. Et sådant mættet village 
study ville være det første af sin art, som blev gennemført i en velfærdsstat. 
Begejstret over at finde noget mere håndgribeligt at studere fløj jeg derfor til 
Edinburgh og fortsatte videre nordpå til Dunfirmline i Fife for at interviewe den 
føromtalte embedsmand og hans kollegaer.

Baggrunden for Fife Councils udmelding var, at regionen siden slut-60’erne, 
hvor kulminer, skibsværfter og tekstilfabrikker lukkede ned på stribe, havde 
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kæmpet med dét, som med årene havde udviklet sig til kroniske udfordringer 
med depression, alkoholisme, fattigdom og arbejdsløshed. ”Vi har i årtier 
prøvet enhver tænkelig variation af standardrepertoiret af indsatser og 
motivationsteknikker for at få folk ind på arbejdsmarkedet og ud af fattigdom. 
Men det rykker ikke på noget,” fortalte embedsmanden mig. Politikerne og 
embedsfolket i regionsrådet var nået til en erkendelse af, at de blev nødt til 
at gå grundlæggende anderledes til værks, hvis situationen skulle forbedres. 
Derfor havde regionsrådet nedsat en kommission, The Fairer Fife Commission, 
som havde haft til opdrag at fremsætte en række forslag, som kunne fremme 
sundhed og komme fattigdommen til livs. Et af forslagene var at se nærmere på 
borgerløn, og på tværs af det politiske spektrum i regionsrådet havde dét forslag 
været det, som der var opbakning til at forfølge.  

De næste tre år fulgte jeg processen og forhandlingerne frem imod udviklingen 
af et design for et pilotprojekt, der skulle teste effekterne af at indføre borgerløn. 
Jeg mødtes med medlemmerne af styregruppen to gange om året, og jeg læste 
de rapporter, e-mails og udkast, de sendte mig undervejs. I sommeren 2020, 
efter 18 måneders omhyggeligt forberedende arbejde, blev styregruppens 
endelige anbefaling vedrørende pilotdesign og ydelsesniveau forelagt Scottish 
Government. Til ingens overraskelse blev pilotprojektet ikke gennemført.  

No.11_Sammenligning som analytisk dyd_2018-2020: Hvordan studerer man 
effekterne af noget, som ikke findes? Hvordan studerer man en drøm, der brast, 
eller som endnu ikke er blevet indfriet? I min bestræbelse på at finde ud af, 
hvordan jeg bedst kunne studere og forstå borgerløn som et politisk fænomen i 
verden, var jeg endt med at studere gamle bøger og app’s og satellitkonstellationer. 
Jeg havde studeret den økonomi, der var forbundet med at kommercialisere 
kredsløbsbanerne om Jorden og forsøget på at kolonisere Mars. Jeg havde brugt 
min tid på at tænke på asteroider og tegne kort over fantasy-verdener. Og hele 
tiden havde jeg insisteret på, at det jeg foretog mig, var centralt for at forstå 
borgerløn som fænomen i verden.

En kollega fra et andet forskningsfelt fortalte mig engang, at det skiftevis 
fascinerede og drev hende til vanvid, at hendes antropologiske kollegaer, 
upåagtet hvem der holdt oplæg og om hvad, før eller siden ville tage ordet og sige 
“det minder mig om…” for derefter at begynde at tale om noget tilsyneladende 
urelateret. “Hvad er det for en besynderlig form for videnskab,” spurgte hun 
på én gang forfærdet og besnæret, “hvor dét at fortælle anekdoter er en legitim 
måde at argumentere på?”  Svaret på hendes retoriske spørgsmål er, at det er 
en videnskab, som i sin kerne er komparativ. Det er en videnskab, hvor man 
kultiverer bevidstheden om, at de processer og forhold vi studerer, kan 
klassificeres på en lang række forskellige måder. Det er en videnskab, hvor der 
er en bevidsthed om, at den ‘familie’ af andre ting, begivenheder eller tanker, 
som du placerer dit analyseobjekt i, vil få signifikant betydning for den analyse, 
du efterfølgende vil kunne lave. ‘Det minder mig om’ er ikke blot en sætning, 
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som indvarsler, at nu tager historien en drejning. ’Det minder mig om’, er et 
af de centrale redskaber, som antropologer benytter i tænkning og diskussion. 
Den konstante søgen, efter den ‘bedste familie’ at placere analyseobjektet i, er en 
proces gennem hvilken, vi lærer om det fænomen, vi studerer og bliver bevidste 
om dels dét, som er særegent ved det (det partikulære) og dels om de aspekter 
ved det, som beslægter det med andre fænomener (det generelle). Derfor er det 
implicitte spørgsmål, som vi stiller hinanden, når vi begynder vores ‘det minder 
mig om’, metodisk stringent: i hvilken udstrækning er det ‘x’, du netop har fortalt 
mig om et tilfælde af ’y’, og hvad kunne vi lære og se i vores materiale, hvis vi i 
stedet anså det for at være et tilfælde af ’z’?  

Når jeg på den måde vælger at sammenligne borgerløn med koloniseringen 
af Mars for derefter at klassificere begge som hjemmehørende i den utopiske 
familie, så er det fordi, det giver mig mulighed for at forstå: At borgerløn var en 
spektakulær drøm, som blæste forbi os med en skønhed, som fik alverdens policy 
folk til at stoppe op, betaget af idéens enkelhed og af dét, som den lovede os: Et 
forenklet system. En ende på ulighed og fattigdom. En værdig eksistens for den 
enkelte. Borgerløn var et globalt fokuspunkt og kronjuvelen i diskussionerne 
blandt den økonomiske og politiske elite i Davos i 2017. Men borgerløn var 
ikke kun det. Langt fra kun det. For virkelig at forstå konsekvenserne af sådan 
en drøm, må vi lede efter de utopioritter, som er slået af den. Så jeg går på jagt. 
Og i stedet for at trække i arktisk gear og vove mig ud på Antarktis’ åbne vidder, 
finder jeg i stedet min diktafon frem, sætter mig igen på et fly til Edinburgh og 
véd denne gang præcis, hvad jeg skal lede efter. 

No.12_Utopioritter er effekterne af ting der ikke findes_2020: Fra mit første 
interview tilbage i 2017 havde jeg haft den klare opfattelse, at ingen af de 
embedsfolk, som var centralt involveret i at udvikle pilotundersøgelsen, regnede 
med, at den nogensinde ville blive gennemført. Faktisk syntes de at blive 
overraskede, både da Scottish Government tildelte dem en betragtelig bevilling 
til et 18 måneder langt og omfattende feasibility study, og igen da det britiske The 
Department of Work and Pensions undlod at benytte sig af en opstået mulighed 
for at standse projektarbejdet. Alligevel ændrede det ikke på det enorme 
engagement, som alle gik til forarbejdet med: selvom de ikke regnede med at 
pilotprojektet ville nå implementeringsstadiet, forventede de alle sammen, at de 
ville kunne høste vigtige indsigter undervejs. 

I starten af marts 2020, da det stod klart for alle, at det pilotdesign, som 
styregruppen endte med at anbefale, var så radikalt, at pilotundersøgelsen 
ikke ville blive gennemført, interviewede jeg igen medlemmerne af 
styregruppen. Denne gang bad jeg dem eksplicitere de effekter, som selve det 
projektforberedende arbejde havde haft. Én fremhævede, at der for første gang 
nogensinde i Skotland (og muligvis hele Storbritannien) var blevet udarbejdet 
en tilbundsgående analyse af, hvordan det britiske ydelsessystems forskellige 
ydelser, med hver deres betingelser og krav, spillede sammen. Rapporten, som 
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styregruppen havde rekvireret, bidrog med en præcis forståelse af, hvordan en 
lille ændring i et menneskes indkomst eller arbejdssituation kunne få voldsomme 
konsekvenser for deres berettigelse til en lang række forskellige ydelser. Og 
omvendt, hvordan en mindre juridisk ændring i betingelserne, der knyttede 
sig til en enkelt ydelse, kunne få udtalte konsekvenser for folks mulighed for 
at modtage en række øvrige ydelser. Hermed blev det nemmere for politikerne 
og embedsfolkene at gennemskue præcis hvilke betingelser og regler, der kunne 
fjernes eller justeres med størst mulig effekt for den enkelte borger. 

Et andet medlem af styregruppen fremhævede, at forarbejdet havde illustreret 
effektiviteten ved at lade regionerne gå forrest i udviklingen af ny politik og lade 
Scottish Government gå lidt stille med dørene, indtil konsekvenserne af sådan 
en politik var bedre afdækket. Styregruppens medlemmer påpegede forskellige 
områder, hvor der allerede var mindre lovændringer på vej, som resultat af den 
tænkning og de diskussioner, som den løbende afrapportering fra projektet 
havde sat i gang. Endelig blev det fremhævet, som særligt signifikant, at 
projektet grundet sin radikalitet havde forårsaget, at de modeller, man normalt 
brugte til at fremskrive de økonomiske konsekvenser af lovændringer, måtte 
tilpasses væsentligt. De nye modeller, der som resultat af projektforarbejdet 
blev udarbejdet i samarbejde mellem analyseselskabets økonomer og 
styregruppens socialvidenskabelige analytikere, var langt mere nuancerede, 
hvad angik forståelsen af menneskets adfærd. Samtidig var der blevet ryddet ud 
i de økonomiske antagelser, som modellerne byggede på, idet flere af disse ved 
gennemsyn viste sig at bunde mere i tradition end på evidens.

No.13_Det handler ikke om implementering_2022: Kvalitative studier af 
udviklingsprojekter og implementering af politik fokuserer typisk på fasen 
efter, at indsatserne er blevet vedtaget, og de er blevet iværksat (Fergusson 
1994; Gupta 2012; Krause-Jensen 2011; Lea 2008; Li 2007; Lin 2002; Lipsky 
1980; Scott 1998; Shore & Wright 1997). Fokus i disse analyser er rettet imod 
at beskrive de effekter – og i særdeleshed de utilsigtede konsekvenser – som ny 
lovgivning, reformer eller projekter får, når de træder i kraft. Andre studier har 
skildret selve processen, hvor policy, formuleres (Latour 2002; Mosse 2005; Riles 
2000; Vohnsen 2017). Disse studier fokuserer typisk på de kompromisser, der 
må indgås for at få en ny handleplan eller ny lovgivning vedtaget, og på hvordan 
disse kompromisser senere kan komme til at udgøre et benspænd for at opnå det 
overordnede formål med policy.

Hvis vi ønsker at forstå effekterne af for eksempel ideen om at afskaffe de kendte 
ydelsessystemer og erstatte dem med en ubetinget grundindkomst til alle 
borgere i et samfund, eller hvis vi ønsker at forstå bestræbelsen på at grundlægge 
en civilisation på Mars, så kommer ovenstående studier dog til kort. Her har vi 
at gøre med policy-ideer, som er så radikale, at de ikke umiddelbart kan vedtages 
og gennemføres, og som derfor kaldes utopiske. Det vil i disse tilfælde ikke 
være informativt, og man vil misse noget helt centralt ved kun at interessere 
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sig for at identificere, hvordan og hvorfor policy aldrig bliver vedtaget, endsige 
implementeret. Hvad vi derimod har brug for (og som kvalitative studier er 
særligt velegnede til at afdække) er en form for analyse, som kan indfange den 
store mængde af en policys effekter, der udmøntes eller kommer til udtryk, 
mens den endnu blot er en ide, og mens der arbejdes hen imod en realisering.

At se på policy processen gennem forholdet mellem utopier og deres utopioritter 
er én måde at udføre en sådan analyse på. Fra dette analytiske perspektiv bør 
dataindsamling og analyse handle om at identificere og dokumentere effekterne 
af selve dét at arbejde hen imod drømmenes indfrielse. I rumindustrien 
kalder man sådanne utopioritter for ’spin-offs’. Her er det normalt, at radikalt 
og langsigtet udviklingsarbejde planlægges således, at det afstedkommer så 
mange ’spin-offs’ som muligt. Ofte er det disse, der finansierer eller legitimerer 
det fortsatte arbejde hen imod et mere ambitiøst udviklingsmål, som ikke 
umiddelbart lader sig indfri. I den offentlige sektor er man også bekendt med 
utopioritter, men her er det omvendt noget, man opfatter som forstyrrende 
eller vælger helt at ignorere. Her omtales det som ’sideeffekter’ eller ’utilsigtede 
effekter’. I denne sprogbrug ligger en bekymrende mangel på forståelse for, at den 
semantiske inddeling i primære og sekundære effekter ikke afspejler en kvalitativ 
forskellighed i det aftryk, der sættes i verden, men i stedet udelukkende refererer 
til et analytisk valg om at tage mentale skyklapper på. Dette er uhensigtsmæssigt 
al den stund, at disse ’sekundære’ effekter ofte, og i særdeleshed i forbindelse 
med projektindsatser og radikalt innovationsarbejde, er de eneste blivende 
effekter, som en indsats efterfølgende kan fremvise.

Nina Holm Vohnsen, ph.d., lektor, Afdeling for Antropologi, 
Aarhus Universitet
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Denne artikel har til mål at klargøre forskelle mellem det tyske begreb 
didaktik og det angelsaksiske begreb curriculum, som her oversættes til 
læreplan. Der er en tendens til at bruge de to begreber synonymt, hvilket 
udtynder og reducerer den filosofiske og dannelsesmæssige dimension, 
der knytter sig til begrebet didaktik. På baggrund af didaktiske studier 
definerer jeg først begreberne didaktik, undervisning og læring. 
Derefter, med reference til den internationale dialog ”Didaktik and/
or curriculum”, tydeliggør jeg hovedforskellene mellem didaktik og 
læreplan. En skelnen der er vigtig og relevant, når pædagoger skal 
formulere deres didaktiske grundlag og pædagogiske læreplan. 
Didaktik, curriculum, læreplan, læring, dannelse
Gennem de seneste årtier har begreberne didaktik og læreplan vundet indpas 
i dagtilbud og småbørnspædagogikken som sådan. Men begreberne bliver 
ofte brugt synonymt eller upræcist, hvilket kan føre til misforståelser og 
uklar kommunikation. Det gælder ikke blot diskussionen inden for nordisk 
småbørnspædagogik men også mere generelt, hvilket kommer til udtrykt i 
den internationale forskerdialog ”Didaktik and/or curriculum” fra 1990’erne 
(Hopmann & Riquarts, 1995; Gundem & Hopmann, 1998). Med afsæt i disse 
diskussioner søger denne artikel at bidrage til en øget forståelse af begreberne 
didaktik og læreplan.1

 Didaktik, undervisning og læring

Begrebet didaktik er forankret i det gamle græske ord didáskein (διδάσκειν), 
”kunsten at undervise” og ”lære, foredrage, instruere og lære nogen noget»2 
i den betydning   at vise noget nyt (Hopmann & Requarts, 1995). Med andre 
ord er det pædagogiske indhold ”under visning”, altså et fagligt indhold, som vises 
frem for børnene.

Begrebet didaktik blev introduceret i europæisk pædagogik af Comenius i 1657 
(Comenius, 2008/1657). I ”Didactica magna” (den store didaktik) præsenterede 
han ”den didaktiske kunst”, der omhandler tre elementer ”omnes omminia 
docere”, det vil sige ’at undervise alt til alle’, og hvordan ’børn og unge kan vækkes 

1  Begrebet curriculum oversættes konsekvent gennem hele artiklen til læreplan.
2  Alle engelske citater er oversat af forfatteren.

Stig Broström

Didaktik og/eller læreplan
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til intellektuel aktivitet og til at elske det himmelske” (Comenius, 2008/1657, 
se Schaller, 1995). Alligevel erstattede Comenius i sine senere skrifter ”alt” med 
”mange ting” i betydningen en handlingsorienteret viden for ”ikke at miste synet 
på forbedring af betingelserne i forhold til vækst af humanitet” (Schaller, 1995, 
s. 67). Fra denne position er didaktik blevet udviklet som en central disciplin 
for læreruddannelsen og skolen i forhold til almen didaktik og fagdidaktik; men 
kun i mindre grad i løbet af de sidste 20 år inden for småbørnspædagogikken. 

Begreber som didaktik, undervisning og læring er ikke i overensstemmelse 
med den småbørnspædagogiske tradition, der historisk har været forankret i 
en udviklingspsykologisk forståelse udtrykt ved omsorg, relationer, aktivitet og 
udvikling baseret i en grundlæggende overbevisning om, at et rigt miljø og børns 
selvstyrede aktivitet og leg giver de bedste muligheder for en alsidig udvikling 
af det individuelle barn (Broström, 2012). Dagtilbudspædagogikken3 har i 
sin tradition fokuseret på den formale dannelse i betydningen, at børnene er 
aktive, engagerede, motiverede og opmærksomme, og at de går op i aktiviteten 
og oplever den som meningsfuld. Derimod har der været mindre fokus på den 
materiale dannelse, altså de materielle (objektive) dimensioner (Klafki, 1983). 
Således er indholdet (emnet), som er didaktikkens omdrejningspunkt, blevet 
ignoreret. Selvvirksomhed og udviklingsideen har været den dominerede 
tankegang i de vestlige lande, også selv om dette perspektiv gennem de seneste 
halve århundrede er blevet udfordret både teoretisk og af pædagoger i praksis, 
halter den didaktiske tilgang alligevel bagefter.

Frem til 1990’erne var didaktik kun relateret til læreruddannelse og undervisning 
i skolen, og derfor distancerede pædagoger sig både til undervisning, læring og 
didaktik. Men indførelse af læreplaner i nordisk småbørnspædagogik (Norge 
1995, Sverige 1996 og Danmark 2004) åbnede vejen for en tydelig didaktik 
i dagtilbud. Begrebet didaktik er i dag i dagtilbud udvidet med begrebet 
undervisning, som i 2018 blev indført i den svenske lov om förskolan. På 
nuværende tidspunkt er didaktik og læring4 således mere eller mindre en 
integreret del af dagtilbud. Men ikke uden usikkerhed og kritik. For eksempel 
argumenterer Jan Kampmann (2013) for, at didaktik og læring kan føre til en 
skolificering af pædagogikken. 

I Danmark blev begrebet læring introduceret i 2004 som en del af den første 
nationale læreplan, hvilket resulterede i en markant kritik fra både pædagoger 
og forskere (Kampmann, 2004, 2013). Kritikken skyldes måske især, at dansk 
småbørnspædagogik bygger på den antagelse, at barnets udvikling beror på en 
udfoldelse af dets indre og medfødte kapacitet, hvor læringsbegrebet har tendens 
til at vægte de ydre påvirkninger med henblik på kapacitetsændring. Hermed kan 

3  Ordet dagtilbud bruges konsekvent om både børnehaven, barnehagen, förskolan, preschool og 
vuggestue. 
4  Begrebet læring, der blev indført i 2004 med den pædagogiske læreplan, uddybes af pladsmæssige 
grunde ikke yderligere. 
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menes tilegnelse af viden, indsigt, forståelse, forestillinger og personlig mening. 
Når barnet opnår læring, kommer til at kunne noget, som det ikke magtede 
tidligere, kommer det til at vide noget nyt, det forstår noget, det ikke tidligere 
begreb, det handler på nye måder, og det oplever sig selv på en anden måde end 
tidligere. Hertil kommer også spørgsmålet om, hvordan barnet lærer, hvilket 
forskellige læringsteorier strides om. Nemlig om læring sker via formidling eller 
barnets egen aktive tilegnelse eller endelig som barnets selvstændige konstruktion. 
Modsætninger som John Dewey (1997) mere eller mindre tog højde for ved at 
betone, at læring eller erfaring opstår via barnets aktive virksomhed, hvor det 
bearbejder og reflekterer sine oplevelser, hvorigennem barnet både tilegner sig 
kulturens forståelse af omverden og samtidigt konstruerer sin egen subjektive 
forståelse (Broström, 2007). 

Selv om læring ikke kun forstås som målstyret læring relateret til uddannelse og 
pædagogisk praksis, men også som spontan læring gennem barnets motiverede 
aktivitet, er den spontane læring alligevel under pres. Fordi læring i dagtilbud, 
især i perioden 2004-2016, spillede en dominerende rolle og blev set som 
resultat af voksenstyret aktivitet, opstod et meget snævert læringsbegreb, som 
pædagoger og forskere kritiserede: ”Læring koloniserer vores forståelse af, hvad 
kvalitet i børns institutionaliserede hverdagsliv handler om” (Kampmann, 
2013, s. 3). På det tidspunkt blev den pædagogiske læreplan forstået som et 
værktøj, “der indfører foruddefinerede og fremmedbestemte aktiviteter i en 
hverdag, som mange (herhjemme ikke mindst G. Zlotnik) i forvejen anser for at 
være for stresset” (Kampmann, 2004, s. 28). Kampmann argumenterede kritisk 
for, at en læringsorienteret og didaktisk tilgang fører til strukturer med henblik 
på sammenligning og vurdering af børnenes præstationer og dermed en form 
for skolificering. 

Fordi der er et stærkt politisk og administrativt fokus på læreplanen og de 
indlejrede læringsmål og læringsresultater, bliver pædagogerne tvunget til 
at styrke deres orientering mod børns læring. Som reaktion på et for snævert 
fokus på læring, har den hollandske uddannelsesforsker Gert Biestas begreb 
læringsgørelse (learnification) vundet indpas (Biesta, 2014). Med læringsgørelse 
menes, at der satses for ensidigt på læringsresultatet, altså at stræbe efter opnåelse 
af et målbart læringsudbytte. I stedet mener Biesta, at pædagogen hellere skal 
skabe en aktiv pædagogik (undervisning), hvor børnene op- og udfordres med 
et væsentligt dannelses- og verdensorienteret indhold. Hvis læring dominerer 
over undervisning, mister pædagogen sin autoritet og personlige dømmekraft 
samt det lange uddannelsesmæssige og demokratiske perspektiv som korrektiv 
(Biesta, 2014).

Uanset at det har været almindeligt i flere årtier i USA og de fleste 
Commonwealth-lande at definere aktiviteter i dagtilbud som undervisning 
med henblik på læring, har de nordiske lande meget længe fastholdt referencen 
til udvikling, leg og børns selvvirksomhed. På trods af at den didaktiske 
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vending er en realitet, afviser nordiske forskere og pædagoger stort set begrebet 
undervisning i dagtilbud, også selv om pædagogernes praksis rummer typiske 
undervisningskarakteristika (Hammer, 2012). Undervisningsdimensionen 
kommer til udtryk ved, at pædagogen indtager en aktiv rolle med henblik på at 
skabe situationer og omstændigheder for børns læring. Men her må man bare 
markere, at undervisning i nordisk dagtilbudskontekst ikke betyder mekanisk at 
overføre viden og kundskaber til barnet.  Her er man i overensstemmelse med 
Sokrates gamle vending: Ingen kan lære noget noget; kun gennem samtale og 
dialog kan man formå den anden til at tænke selv.

Alligevel er nordiske pædagoger tvunget til at anlægge en didaktisk tilgang al 
den stund, deres praksis skal være relateret til læreplanen, hvorfor de må finde 
en passende måde at undervise og støtte børns læring (Gundem, 1997, s. 247). 
Men der er stadig behov for en afklaring og præcisering af didaktikbegrebet – og 
ikke mindst at skelne mellem didaktik og læreplan. Forenklet sagt kan didaktik 
forstås som de teoretiske og overordnede pædagogiske betragtninger, hvor 
læreplanen i højere grad handler om en skitse til den praktiske omsætning.

En yderligere indkredsning af begrebet didaktik

Gennem de seneste årtier er der sket en bevægelse fra almen didaktiske overvejelser 
til en egentlig didaktik i dagtilbud. Almen didaktik beskæftiger sig med alle 
former for undervisning og rummer således både undervisning og børns læring. 
Undervisning er defineret ved, at den ikke bare bidrager til at realisere børns 
immanente viden, men grundlæggende tilføjer noget nyt. Enheden mellem 
undervisning og læring er central. 

Undervisning er en proces, der netop rummer denne dobbelthed. Den er dels 
opgaveorienteret i den betydning, at pædagogen har en klar intention om, at 
barnet skal lære. Men samtidig er intentionen ikke tilstrækkelig; der er tilmed 
krav om, at barnet reelt opnår en læring i form af tilegnelse af viden, kundskaber 
og færdigheder. Pædagogens opgave er at åbne lageret til læreplanerne (the 
curriculum warehouse), og barnets opgave er at opnå viden (Hamilton, 1990, 
s. 42). Denne dobbelthed af intention og læringsresultat betoner Dewey med 
metaforen at købe og sælge: man kan ikke sælge en bil uden at der er en, der 
køber den. På samme måde er det ude af trit med den pædagogiske ambition at 
undervise uden at være fokuseret på barnets læring. Således udgør undervisning 
og læring en enhed (Dewey, 1997/1910).  

Didaktikerens opgave er at reflektere over og perspektivere undervisningen og 
læringen. I overensstemmelse hermed definerer Klafki didaktik som: 

En overgribende betegnelse for videnskabelig pædagogisk 
forskning, teori og konceptdannelse med henblik på alle former 
for intentionel (målrettet), systematisk forud gennemtænkt 



113Didaktik og/eller læreplan

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 1

0
9

 - 1
2

3

’undervisning’, (i den bredeste betydning af reflekteret hjælp til 
indlæringen), og med henblik på den indlæring, der finder sted i 
forbindelse med en sådan ’undervisning’ (Klafki, 2001, s. 110). 

Her defineres didaktik meget bredt, hvorfor Klafki indsnævrer begrebet ved 
at pege på det pædagogiske indhold som det vigtigste. Således kommer ’hvad’ 
aspektet til at udgøre didaktikkens kerne: nemlig teorien om dannelsens 
indhold, dets struktur og udvælgelse (Klafki, 1983). 

Didaktik som overordnet begreb kalder på nogle underkategorier, først og 
fremmest skoledidaktik og fagdidaktik. Men også andre underkategorier er 
nødvendige. Klafki (2001, s. 110) nævner blandt andet social- og fritidsdidaktik, 
som i dag er ved at etablere sig i de nordiske lande, for slet ikke at tale om den 
voksende didaktik i dagtilbud. 

Men omfanget af forskningsartikler om didaktik og læreplaner i nordisk 
dagtilbud er alligevel relativ begrænset. Tilmed handler langt de fleste om 
fagdidaktik, typisk med fokus på matematik, early literacy, musik, science, fysik 
osv. Uanset at Klafki (2001, s. 107) argumenterer for, at en fagdidaktik skal 
følge alle beskrevne almen didaktiske principper, så er mange af de fagdidaktiske 
artikler stærkt fokuseret på det faglige emne og med langt færre refleksioner 
over almen didaktisk teori og didaktiske analyser med blandt andet fokus på 
de tre didaktiske spørgsmål: hvorfor, hvad og hvordan. Med andre ord befinder 
didaktik i dagtilbud sig stadig i en første fase, og dermed med behov for at blive 
styrket. 

Fordi interessen fra politikere, administratorer og pædagoger i dag først og 
fremmest samler sig om læreplanen og i langt mindre grad om de bagvedliggende 
didaktiske overvejelser, er det helt utilstrækkeligt, hvis den fremtidige didaktiske 
dagtilbudsforskning fortsat alene vil styrke læreplansforskningen, altså hvordan 
læreplanens temaer kan udfoldes. Det er endnu vigtigere at styrke en almen 
didaktisk dagtilbudsforskning. Derfor er der behov for at skelne mellem didaktik 
og læreplaner. 

Didaktik og læreplan

For at modvirke, at forskning om læreplaner kommer til at dominere over en 
almen dagtilbudsdidaktik kan hentes hjælp i den internationale dialog “Didaktik 
and/or curriculum” (Gundem & Hopmann, 1998; Hopmann & Riquarts, 
1995), der søger at klargøre forskellen mellem det tyske syn på didaktik og den 
angelsaksiske opfattelse af læreplan (curriculum).

En nøjere undersøgelse af de to begreber afdækker en række forskelle, men 
også nogle ligheder. Begge begreber omhandler teorier om undervisning og 



114Didaktik og/eller læreplan

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 1

0
9

 - 1
2

3

planlægning af undervisning, hvorfor man måske kan sige, at ”alt, hvad der har 
med undervisning at gøre, kan subsumeres under både læreplan og didaktik” 
(Hopmann & Riquarts, 1995, s. 20). I forlængelse heraf siger Klafki (1995, s. 
187), at der ikke grundlæggende er forskelle mellem det tyske begreb didaktik 
og begrebet læreplan, som det bruges i den angelsaksiske terminologi. Faktisk 
hævder han, at ”det ville ofte være mest hensigtsmæssigt at tale om Didaktik/
læreplan” (Klafki, 1995, s. 188). De to tilgange omhandler samme didaktiske 
spørgsmål, nemlig om læringsmålene, det pædagogiske indhold, undervisnings- 
og læringsmetoder, hvordan man bruger medier og evaluerer læringen 
(Westbury, 1995, s. 233). Endvidere er der også en fælles forståelse af udviklingen 
af   læringssituationer (Frey, 1989, i Hopemann & Riquarts, 1995, s. 20). 

Men til spørgsmålet om man skal forstå didaktik og læreplan som to sider af den 
samme mønt, hævder Ian Westbury (1995), at det er bedre at lære forskellene 
at kende i stedet for at udligne disse. Tilsvarende forholder Max van Manen sig 
kritisk til en harmonisering, idet han siger, at ”et fælles sprog producerer ikke 
nødvendigvis en fælles forståelse” (Manen i Hopmann & Riquarts, 1995, s. 24), 
for bag ordene gemmer der sig forskellige kulturelle traditioner og forståelser. 

Først og fremmest er den tyske didaktik (dannelsesdidaktik, Bildungsdidaktik) 
baseret på et hermeneutisk åndsvidenskabeligt filosofisk fundament med et 
dannelsesperspektiv på det menneskelige liv og samfund. Denne tilgang bidrager 
til ”helhed og kompleksitet (…), som læreplanteori synes at mangle” (Gundem, 
1995, s. 52), da fokus her mere handler om effektivitet og teknisk planlægning af 
undervisningen for at få barnet til at tilegne sig den på forhånd ønskede viden. 
Med andre ord reflekterer didaktik over det lange perspektiv og rejser generelle 
pædagogiske spørgsmål relateret til ”hvad” og ”hvorfor”, mens læreplansteori 
mere er fokuseret på planlægning og forberedelse af den specifikke undervisning 
i forhold til ”hvordan”-spørgsmålet udtrykt i centraliserede og læringsmålrettede 
læreplaner. Didaktikforståelsen sigter mod en almen didaktik og argumenterer 
for, at ”pædagogik kommer først”, mens læreplansforståelsen springer de 
overordnede refleksioner over for at gå direkte til emnet og det faglige indhold 
(Hopemann & Riquarts, 1995). Didaktik fokuserer på styrkelse af demokratiet 
ved brug af dannelsesbegrebet defineret som selvbestemmelse, medbestemmelse 
og solidaritet (Klafki, 1995, s. 191), mens læreplansteori orienterer sig mod at 
omsætte læreplanen og opsummere i kataloger over god praksis. 

Drilagtigt vil curriculumforskeren sige, at didaktikeren nøler og fortaber sig i 
filosofiske betragtninger, mens curriculumforskere hurtigt kommer til sagen og 
realiteterne med forslag til politikere og praktikere om udkast til god praksis. 
Hertil vil didaktikeren svare, at fordi curriculumforskeren overser formålet, 
dannelsen og visionen, er der en risiko for at tilpasse barnet de aktuelle 
samfundsforhold. 
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Til den fortsatte beskrivelse af forskelle mellem didaktik og læreplan peger 
Westbury (1995) på en forskel i forhold til den institutionelle kontekst. 
Læreplansteori er indlejret i en institutionel ramme, nemlig det aktuelle 
skolesystem eller dagtilbudssystem, i form af gældende læreplaner, vejledninger 
og oversigter over god praksis, hvilke tilsammen fungerer som uddannelsesagent. 
Således har læreplanen samt det centrale og lokale politiske system kontrol over 
dagtilbudsområdet, hvormed pædagogernes reelle indflydelse og hævdelse af 
egen dømmekraft reduceres. Hvor læreplanstænkningen adresserer systemet, 
forsøger didaktiktilgangen at tilkende den enkelte pædagog og personalegruppe 
en autonomi i forhold til at beslutte den bedste måde at bidrage til børns 
læring, udvikling og dannelse. Pædagogen er det centrale omdrejningspunkt 
og er således den ”eneste mulige agent for børnenes dannelse, da han eller hun 
skaber en pædagogisk plan, der er specielt tilpasset til hans eller hendes elever” 
(Westbury, 1995, s. 252). Hvor didaktik tilbyder pædagogen en kompleks 
didaktisk teori, som den enkelte pædagog kreativt skal reflektere over og 
omsætte i den pædagogiske praksis med henblik på børnenes dannelse, der rettet 
læreplansforståelsen sig mod et undervisningsprogram, der definerer indhold 
og mål for børns læring. Didaktik ser pædagogen som en ekspert med egen 
stemme (selvbestemmelse), hvorimod læreplanstænkningen tenderer mod en 
bureaukratisk form for systemregulering. 

Læreplanstraditionen er mere engageret i en generel bestemmelse af skole- 
og dagtilbudssystemet med formidling af undervisningsprogrammer og 
anbefalelsesværdige eksempler på praksis, hvorimod didaktik fokuserer på 
pædagogens kriterier for valg af indhold i planlægningsfasen. Didaktik lægger 
endvidere også vægt på det overordnede hvorfor-spørgsmål, nemlig ’Hvad skal 
børnene blive til? Hvordan skal de udvikle og danne sig på langt sigt?’. Eller 
udtrykt af Künzli: ”Didaktikerens blik på børns potentielle læring er underlagt 
deres almene dannelse, hvorfor der spørges efter, hvilken betydning læringen 
har for barnet, samt hvordan børnene selv oplever denne betydning” (Künzli, 
1994 i Westbury, 1995, s. 248).

Didaktik er også en teori om pædagogisk planlægning, men her udgør den 
didaktiske refleksion og analyse det vigtigste værktøj for at realisere en læreplan. 
I læreplansteori derimod er det mest centrale selve planlægningen en på forhånd 
beskrivelse af, hvad der skal ske i praksis. Således er en læreplan en pædagogisk 
tekst, som på forhånd beskriver ”en sekvens eller et læringsforløb” (Hamilton, 
1990, s. 39), en løbebane med planlagte og forventede læringsmuligheder. 

Dialogen mellem didaktik og læreplan har på mange måder været konstruktiv 
og bidraget til udvikling af begge traditioner. Læreplanstænkningen har 
bidraget til, at den almene didaktik har følt sig forpligtet til at overskride de 
almene filosofiske refleksioner med henblik på at skabe forbindelse til den 
konkrete praksis. I forhold til læreplanstraditionen har didaktik medvirket 
til, at det pædagogisk indhold er blevet tilkendt større opmærksomhed. 
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Ligesom filosofiske refleksioner har fået mere plads i forhold til planlægning af 
undervisningsprogrammet. Denne tilnærmelse mellem didaktik og læreplan 
kommer også til udtryk i forbindelsen med udformning af den styrkede 
pædagogiske læreplan (Børne- og Socialministeriet, 2018). Denne læreplan 
rummer visse ”skal”-dimensioner, nemlig seks læreplanstemaer, men udpeger 
ikke færdige læringsmål eller foreskriver bestemte metoder. Den har på visse 
måder didaktik-karakter, da den bygger på en dannelsestænkning, indskriver 
barneperspektivet og legen som den grundlæggende virksomhedsform, ligesom 
læringsmål erstattes af kravet om at udvikle dynamiske læringsmiljøer. Altså krav 
om at pædagogen udformer specifikke læringsmiljøer med et indhold, der giver 
børnene mulighed for at beskæftige sig med aktiviteter i overensstemmelse med 
de seks læreplanstemaer. En tilsvarende læreplans-opblødning ses i den norske 
rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017), der foruden syv 
læreplantemaer betoner dannelse, omsorg, leg, venskaber og kommunikation. 
Men en tydelig didaktiske markering udebliver alligevel i begge læreplaner. 
Den norske rammeplan omtaler slet ikke begrebet didaktik, hvilket heller ikke 
forekommer i den danske styrkede pædagogiske læreplan. Her bruges bare to 
steder vendingen ’didaktiske overvejelser’ men uden en nærmere uddybning. 
Didaktikken overlades til pædagogerne – og til pædagoguddannelsen.

Dannelsesdidaktik

 Den danske og norske læreplan kan forstås som dokumenter, der søger at 
slå bro mellem didaktik og læreplan, hvilket bl.a. udtrykkes i vægtningen af 
barneperspektiv, leg, dannelse og læringsmiljøer. Det kan begrunde, at en fortsat 
udvikling af en nordisk didaktik- og læreplansforståelse kan hente inspiration 
i tysk   dannelsesdidaktik, da denne i vidt omfang baserer sig i et filosofisk 
og samfundsmæssigt grundlag. Det betyder ikke nødvendigvis at afskrive 
den angelsaksiske læreplanstænkning. Der cirkulerer, især på skoleområdet, 
forskellige læreplanstilgange, der på mange måder kan inspirere pædagogikken i 
dagtilbud. Således tilbyder John Hattie (se Laursen m.fl., 2017) begrebet synlig 
læring, der bygger på procesmål og som søger at rette børnenes opmærksomhed 
mod forhold i verden samtidigt med, at der udvikles et aktivt forhold mellem 
lærer og elev. Om end der også sættes kritiske spørgsmålstegn ved denne tilgang 
(Laursen m.fl., 2017), overskrider en sådan læreplanstilgang alligevel den gamle 
angelsaksiske læreplansforståelse (Tyler, 1949), der repræsenterer en mere 
skolelignende tilgang. Fordi dele af læreplanstænkningen rummer dannelse, 
kan denne udgøre et afsæt for en mulig fremtidig dagtilbudsdidaktik. Med 
brug af nyere didaktik argumenterer jeg i det følgende for nogle grundlæggende 
kendetegn, der kan berige en dannelsesdidaktik i dagtilbud. Med begrebet 
dannelse markeres, at det ikke er tilstrækkeligt, at børn tilegner sig kundskaber 
og færdigheder, men endnu vigtigere er det, at disse forbindes med følelser og 
holdninger på en sådan måde, at man føler ansvar og handler. Hermed afvises 
udvendig læring, eller som Kresten Kold sagde: Det der klines på, regner af. 
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Denne tankegang udtrykkes i det tyske begrebet dannelse (Bildung), der rækker 
tilbage til den tyske humanistiske filosof Karl Wilhelm von Humboldt, der i 
slutningen af 1700-tallet betonede værdien af en alsidig, universel og harmonisk 
dannelse af alle evner, personlighedsdannelse. Dannelse sigter på, at barnet får 
mulighed for at tilegne sig viden, som det kan forbinde med sig selv og dermed 
anvende denne i livet som et demokratisk menneske. 

Begrebet dannelse er det centrale begreb i den tyske dannelsesdidaktik, der er 
funderet i åndsvidenskaben med menneskets selvudvikling og åndelige dannelse 
som formål. Dannelse er en proces og udtryk præget af en personlig, myndig 
og ansvarlig holdning til moral, værdier og handling (Westbury, Hopmann & 
Riquarts, 2000, s. 24). En funderet dannelse der ikke giver færdige svar, men 
som skaber grundlag for selvstændig tænkning, er et vigtigt afsæt for at kunne 
orientere sig i en ukendt fremtid (Brante, 2016, s. 57). Dette baner vejen for 
kritisk tænkning, defineret som en reflekteret tænkning der gør det muligt at 
træffe begrundede beslutninger i forhold til at forstå og handle i den givne 
situation. Således rummer dannelse det enkelte menneskes vilje til at bruge 
sin viden og handle med henblik på demokratiske ændringer. Dannelse består 
i at opnå indsigt og påtage sig ansvar og etablere et kriterium for, hvorfor og 
hvordan man handler (Nielsen, 1973). Dimensioner som er rummet i Klafkis 
definition af dannelse: 

At få en historisk formidlet bevidsthed om centrale problem-
stillinger i samtiden – så vidt det er forudsigeligt - i fremtiden, 
at opnå den indsigt, at alle er medansvarlige for sådanne 
problemstillinger, og at opnå en beredvillighed til at medvirke til 
disse problemers løsning (Klafki, 2001, s. 73). 

Således indeholder dannelse en kritisk-demokratisk dimension, hvilket så at sige 
udgør omdrejningspunktet i Klafkis tilgang, ”kritisk-konstruktiv Didaktik” 
(Klafki, 1995; Broström, 2012). Den kritiske del peger på ”målet om at 
guide alle børn og unge til større evne til selvbestemmelse, medbestemmelse 
og solidaritet” (Klafki, 1995, s. 191). Selvbestemmelse betyder, at barnet får 
mulighed til at udføre handlinger, som det rent faktisk ønsker og også er i stand 
til. Medbestemmelse åbner for, at barnet inddrages i alle reevante beslutninger, der 
vedrører dets liv, bl.a. om udformningen af dets dagligdag. Barnets evne til solidaritet 
kommer til udtryk, når barnet arbejder for, at dets kammerater opnår samme rettigheder 
og muligheder, som det selv har. Kort sagt sympati og solidaritet med dem som står 
uden for, og som er ekskluderet af forskellige grunde.

 Den konstruktive dimension består i, at pædagogen må bidrage til at ”foreslå 
modeller for en mulig pædagogisk praksis, og at bidrage med velbegrundede 
begreber med henblik på at videreudvikle en praksis karakteriseret af en 
menneskelig, demokratisk skole og undervisning” (Klafki, 1995, s. 192). For at 
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opnå en sådan demokratisk praksis må pædagogen bl.a. bidrage til en udvikling 
af følgende tre dimensioner: For det første vægt på børnenes egen virksomhed 
samt ligeværdige dialoger såvel mellem pædagog og børn som indbyrdes mellem 
børnene. For det andet en følelse af forpligtelse og engagement. Og endelig for 
det tredje at sikre børns aktive deltagelse, handling og demokrati samt at tage 
barnets perspektiv i betragtning. 

Dannelse som ideal, indhold og proces

Dannelse kommer til udtryk på tre niveauer. For det første viser dannelse sig 
i dannelsesidealet, altså i de overordnede mål der beskriver det fremtidige 
menneske i et fremtidigt samfund, hvor dimensioner som selvbestemmelse, 
medbestemmelse og solidaritet er reflekteret. Endvidere at tage i betragtning, at 
dannelsesidealet har forrang frem for alle efterfølgende didaktiske beslutninger 
(Klafki, 2001, s. 137), da det rummer et kritisk perspektiv og handlingsberedskab, 
og dermed fungerer dannelsesidealet som en ledestjerne (Sjöström, 2018, s. 33).

For det andet er dannelse karakteriseret ved et dannelsesindhold (Bildungsgehalt), 
som relaterer sig til dannelsesidealet, med andre ord et indhold med et 
demokratisk og frigørende perspektiv. For eksempel argumenterer Klafki 
(1983) for et indhold, der drejer sig om børnenes eget liv, og som er rettet 
mod fremtiden, hvorfor han foreslår en kategorial dannelse, som dialektisk 
kombinerer den formale (subjektive) og materiale (objektive) dannelse (Klafki, 
1983, 2001, s. 17). Denne syntese er kendetegnet ved, at indholdet rummer 
en ’dobbelt åbning’, der bevirker, at verden bliver tilgængelig for børnene 
samtidig med, at børnene åbner sig for og bliver tilgængelige for verden takket 
været indsigt, erfaringer, oplevelse af ‘kategorial’ art, som børnene selv har 
bearbejdet og fuldbyrdet (Klafki, 1983, s. 43). At udvælge et indhold og at 
omdanne dette til en velfungerende kategorier er et centralt omdrejningspunkt 
i en kategorial dannelsesteori. Ideelt er det, når de valgte kategorier udtrykker 
nogle grundlæggende, væsentlige og uomgængelige problemer, der optræder 
i forholdet mellem mennesket og dets omgivelser. Når sådanne kategorier 
tilmed kan analyseres i forhold til de undertrykkende og frigørende aspekter, 
som børnene er indlejret i, er der med Klafkis ord tale om kategoriale 
problemstillinger. Som eksempel herpå beskriver Klafki (2001, s. 74-78) en 
række kerneproblemer eller epoke-typiske nøgleproblemer, fx fredsspørgsmålet, 
miljøproblemet og bæredygtighed, hvilke kan bidrage til en humanisering og 
demokratisering af samfundet. Denne tilgang ses i mindre omfang i skolens 
fagdidaktik, men derimod oftere i småbørnspædagogikken, hvor fag som 
historie, samfundsvidenskab, naturvidenskab og bæredygtighed i høj grad er 
lykkes med at anlægge et kritisk dannelsesperspektiv (Vallberg Roth et al., 2021) 
og dermed bringe de faglige kernelementer, altså epoke-typiske nøgleproblemer, 
i overensstemmelse med aktuelle og fremtidige samfundsmæssige dimensioner.
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For det tredje er dannelse procesorienteret, hvilket typisk kommer til udtryk, 
når barnet i sin virksomhed foretager en aktiv tilegnelse [Aneignungsvorgang] 
(Klafki, 2007, s. 96). Her betoner Klafki barnets selvvirksomhed som et 
”uundværligt moment i en dannende undervisning” (Klafki , i Rucker, 2019, 
s. 114). Dog er denne kvalitet ifølge Rucker underprioriteret i den almene 
didaktik (Rucker, 2019, s. 114). Men her kan  den nordiske børnehavepædagogik 
bidrage med såvel et teoretisk som praktisk tilskud bl.a. med Leontjevs (1977) 
tilegnelsesbegreb, interiorisering (Broström, 2007). Dette begreb rummer 
mere en blot internalisering, idet det betoner barnets eksperimenterende 
virksomhed, leg, subjektivitet, fantasi, kreativitet, emotionalitet, engagement, 
og meningsfuldhed. En dannelsesproces der med reference til Vygotsky 
betegnes perezhivanie (Vygotsky 1994), defineret som en tilegnelsesproces båret 
af et emotionelt engagement, meningsfuldhed og en oplevelse af, at det sammen 
med andre er ved at skabe noget interessant og helt nyt. 

Didaktik

Om end det er afgørende at have fokus på den dannende proces, skal denne 
ses i sammenhæng med pædagogens didaktiske udspil, da dannelsen foregår og 
kommer til udtryk under indflydelse af undervisnings- og læringsprocessen, 
som pædagogen har planlagt og kvalificeret blandt andet med inddragelse af 
de tre didaktiske spørgsmål ’hvad skal man lære’, ’hvordan man lærer’, samt 
refleksioner over ’hvorfor dette indhold og de valgte metoder er af betydning 
for børnene’ (Klafki, 1983). Men i overensstemmelse med Hopmann skal man 
dog have for øje, ”at god didaktik ikke i sig selv bidrager til barnets dannelse. Det 
eneste, didaktikken kan hjælpe med, er at udforme en praksis (undervisning), 
der åbner for barnets individuelle vækst (Hopmann, 2007, s. 115). 

I forbindelse med planlægning af praksis kan pædagogen omsætte sine didaktiske 
kompetencer til en didaktisk model, som blandt andet kan skabe overblik og 
reducere kompleksitet. Således er den didaktiske model et redskab til tænkning 
og planlægning med funktion som et pædagogisk kompas (Jank & Meyer, 
2006). Kort sagt kan modeller bidrage til, at man får lettere ved at agere i det 
pædagogiske terræn (Roth, 2021. s. 23).

Den didaktiske trekant, der har rødder tilbage til Comenius (2008/1657; 
Schaller, 1995), beskriver de tre omdrejningspunkter i den pædagogiske praksis 
(undervisningen), der indgår i en indbyrdes relation: pædagogen, barnet og 
indholdet (Uljens, 1997, s. 176; Westbury, 1995). Hvor denne model ofte 
er gengivet i form af en trekant, hvor bundlinjen udgøres af barn-pædagog 
relationen og toppen udgøres af indholdet, der afspejler andre modeller flere 
didaktiske kategorier. Således begynder de forskellige relationsmodeller og de 
cykliske modeller ”med situationsanalyse og fortsætter med formål, mål, indhold, 
læringsaktiviteter, evalueringer og derefter fortsætte til situationsanalyse igen” 
(Broström, 2017; Print, 1993, s. 85). 
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Situationsanalysen afdækker børns baggrund og alle væsentlige forhold i deres 
aktuelle situation, som må medtænkes i forbindelse med formulering af formål, 
mål, indhold osv. Det betyder, at man som praktiker må gennemanalysere 
børnenes samlede situation og den specifikke kontekst, og lade denne få 
indflydelse på bestemmelsen af såvel mål, indhold og pædagogiske principper 
m.v. Hermed gives der mulighed for, at den pædagogiske praksis har et indhold 
og en form, der er meningsfuld og vedkommer børnene. Derfor kan man også 
anvende betegnelsen nærhedsdidaktik.

Fordi den didaktiske model må være i overensstemmelse med den specifikke arena 
(f.eks. skole, dagtilbud, socialpædagogisk opholdssted osv.), er det afgørende 
at arbejde med en didaktisk modellering; altså en specificeret udformning i 
overensstemmelse med det konkrete pædagogiske felt. En didaktisk modellering 
kan defineres som en systematisk, forskningsbaseret og reflekteret udvikling af 
den pædagogiske praksis. Her er ikke blot tale om at skabe en børnehavedidaktisk 
modellering men også en modellering, der kan rumme de særlige didaktiske 
visioner, man ønsker konkretiseret.

Som illustration af dette har en svensk forskergruppe udviklet og afprøvet en 
række både spontane og planlagte teoriinformerende undervisningsoplæg 
i svensk dagtilbud inden for såvel almen didaktik som fagdidaktik, bl.a. 
fagområderne matematik, fysik/kemi, bevægelse og sundhed. Resultaterne 
er sammenfattet i en ”flerstemmig didaktisk modellering”, der rummer nye 
didaktiske modeller, der integrerer forskellige didaktiske tilgange og fagområder 
(Vallberg Roth, et al., 2021). En lovende tilgang der måske kan ophæve nogle af 
de dikotomier, vi ser i det didaktiske felt. 

Afslutning

Med denne artikel har jeg søgt at skelne mellem didaktik og læreplan. Det har 
været nødvendigt, da begreberne ofte bliver brugt identisk. Især reduceres 
didaktik til læreplanstænkning, hvormed begrebet didaktik og didaktisk 
tænkning får skudt i skoene at være en strategi i forhold til at føre børn gennem 
en pædagogisk praksis på en skoleagtig måde, hvor pædagogen har planlagt og 
kontrollerer ethvert skridt i overensstemmelsen med læreplanen. 

Hovedpointen i denne artikel er, at didaktik i sin oprindelige betydning løfter 
sig over en læreplansforståelse, idet den redegør for et filosofisk og teoretisk 
grundlag for at træffe didaktiske beslutninger, der efterfølgende kommer 
til udtryk i de aktuelle læreplaner tilpasset de aktuelle børn og den aktuelle 
situation. Jeg håber, at vi fremover kan opretholde en klar distinktion mellem 
begreberne didaktik og læreplan og endvidere, at pædagoger i højere grad 
fungerer som tænksomme didaktikere, der skaber deres egen didaktiske profil 
og på dette grundlag udformer en kontekstuel forankret læreplan tilpasset den 
specifikke praksis.

Stig Broström, Professor emeritus, Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
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Artiklen er en udforskning af, hvad vuggestuepædagoger oplever som de 
væsentligste aspekter i deres daglige udøvelse af omsorg for vuggestuebørn. 
Artiklen er således et bidrag til at beskrive og begrebssætte den vigtige 
omsorgsopgave i dagtilbud. Med udgangspunkt i begrebet ”omsorgsøje-
blikke” og med brug af udviklingspsykologisk teori analyseres interviews 
med vuggestuepædagoger, der beretter om deres forståelse af omsorg. 
Analysen sammenfattes i tre empiriske temaer: Spejling, nærvær og auten-
ticitet. Disse temaer handler om aspekter af kontakten mellem pædagog og 
barn, der på den ene side er svære at sætte ord på, men som på den anden 
side opleves som afgørende for den omsorg, der udøves i vuggestuen.
Omsorg, udviklingspsykologi, spejling, autenticitet, nærvær
Denne artikel er en undersøgelse af de øjeblikke i vuggestuehverdagen, som jeg 
vil kalde ”omsorgsøjeblikke”. Begrebet omsorgsøjeblikke er inspireret af Daniels 
Sterns begreb om ”det nuværende øjeblik”, der betegner kortere eller længere 
episoder, hvor der opstår et nærvær eller en særlig kontakt mellem barn og 
omsorgsgiver eller mellem psykoterapeut og klient. Stern (1985, 2004) peger 
på, at sådanne øjeblikke er væsentlige, fordi de er særligt vigtige i forhold til 
menneskers psykologiske og emotionelle udvikling. 

Rikke Tordrup (2019) har andetsteds udviklet begrebet ”udviklende øjeblikke”, 
også med inspiration fra Stern. Jeg anvender begrebet omsorgsøjeblikke identisk 
med Tordrups begreb. Omsorg og udvikling hænger ganske vist sammen, idet 
omsorgen har betydning for barnets udvikling (National Scientific Council 
on the Developing Child 2004). I den undersøgelse, som denne artikel bygger 
på, er det praksiserfaringer med omsorg, der er i fokus, så derfor anvender jeg 
betegnelsen omsorgsøjeblikke. 

En række undersøgelser peger på, at omsorg er en væsentlig dels af det pædagogiske 
arbejde i hverdagen i dagtilbud (Kragh-Müller og Ringsmose 2015, Ringsmose 
og Svinth 2019, FOA 2019a, 2019b, 2021, Børns Vilkår 2019, 2022). Fordi 
den politiske styring af dagtilbud har læring som fokus (Gitz-Johansen 2020), 
kan omsorgsdimensionen dog blive til det, der er kaldt en ”upåagtet” del af det 
pædagogiske arbejde (Ahrenkiel 2013, Juhl 2017). Nærværende undersøgelse 
af omsorgsøjeblikke i vuggestuen er dermed et bidrag til at synliggøre det 
pædagogiske omsorgsarbejde. 

Thomas Gitz-Johansen

Omsorgsøjeblikke 
- Vuggestuepædagogers tavse viden om 

omsorg 
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At fremkalde den tavse viden om omsorg

Artiklen bygger på fem kvalitative interviews med vuggestuepædagoger. Tre af 
interviewene foregik som individuelle interviews med pædagoger fra den samme 
vuggestue, og to af interviewene foregik som gruppeinterviews med pædagoger 
fra en anden vuggestue. Der deltog tre pædagoger i hvert gruppeinterview. 

I interviewene deltog i alt fem pædagoger, to vuggestueledere, én 
pædagogmedhjælper og én pædagogstuderende. Jeg har ikke haft en målsætning 
om at undersøge eventuelle forskelle mellem disse medarbejderkategorier, 
så af hensyn til fremstilling anvender jeg hele vejen igennem betegnelsen 
”pædagog” som en generisk term for interviewpersonerne. Min kollega, 
lektor Kim Rasmussen, var desuden deltager som med-interviewer ved de to 
gruppeinterviews. 

Interviewene blev planlagt med henblik på at afprøve, om det er muligt at 
få vuggestuepædagoger til at komme helt tæt på samspillet mellem barn og 
omsorgsgiver i deres beskrivelser af, hvad omsorg vil sige i vuggestuehverdagen. 
Den type viden, der her søges produceret, er altså det, som Polanyi (1966) vil 
kalde pædagogernes ”tavse viden” om omsorgen for vuggestuebørn. Sundgren 
(1990) beskriver, at en stor del af den pædagogiske kundskab i dagtilbud bygger 
på tavs viden, og Liveng har påpeget, at en stor del af omsorgsarbejde er udøvelse 
af tavs viden: ”Udøvelsen af omsorg bygger i vid udstrækning på ’tavs viden’.” 
(2007, s. 86) Senest har Olsen (2020) undersøgt, hvordan en omsorgspraksis 
som ”at trøste”, i høj grad er en kropsliggjort ”praktisk sans”. Jeg har selv 
tidligere beskrevet hvordan omsorgsarbejdet i vuggestuen er en meget kropslig 
og emotionel praksis, og har peget på at en del af det tætte samspil med børnene 
tilsyneladende foregår spontant og nærmest intuitivt (Gitz-Johansen 2019a). 

Når denne undersøgelse fra starten var defineret som et eksperiment skyldes det, 
at det socio-emotionelle samspil mellem barn og omsorgsgiver i de tidlige år for 
en stor dels vedkommende er nonverbal og foregår på det, som Schore (2019) 
beskriver som et spontant og intuitivt niveau, som delvist foregår på grænsen 
af, hvad vi normalt sætter ord på. Schore betegner selv dette bevidsthedsniveau 
som ”ubevidst”. I forhold til det omsorgselement, der kaldes ”spejling” skriver 
Hart desuden, at denne proces normalt foregår på et ikke-bevidst niveau: 
”Eksperimenter viser, at beredskabet til spontant at spejle et andet menneskes 
følelsesmæssige udtryk ikke kontrolleres bevidst, og resonansadfærden 
registreres heller ikke bevidst” (Hart 2007, s. 16). Der kunne altså forventes 
at være en særlig udfordring i at fremkalde tavs viden om omsorg, fordi en 
del af omsorgsopgavens natur handler om spontane processer og reaktioner, 
der for en dels vedkommende normalt er ikke-verbaliseret og ligger under 
bevidsthedstærsklen.
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Interviews om omsorgsøjeblikke og analyse

Den metodiske inspiration til interviewets fremgangsmåde kommer fra Daniel 
Sterns begreb om ”det mikroanalytiske interview” (Stern 2004). Meningen 
med denne interviewform er at komme så tæt på en fortælling om en persons 
oplevelse af ”et nuværende øjeblik”, som muligt. Inspireret af denne metode har 
fokus i interviewet været at følge informanternes udsagn om oplevede øjeblikke 
og at forfølge disse erindringer indtil jeg havde en oplevelse af at have fået 
beskrivelser på et konkret erfaringsniveau. Fortællingerne om disse ”nuværende 
omsorgsøjeblikke” var oftest både detaljerede og ladede med de følelser, som 
erindringen fremkaldte. 

En metodisk udfordring var, at informanterne ofte havde en tendens til at svare 
på et generaliserende eller værdipræget niveau, og min rolle som interviewer var så 
at guide dem tilbage imod beskrivelser af konkrete oplevelser. Når pædagogerne 
for eksempel nævner lidt abstrakte fænomener som autenticitet, deltagelse eller 
nærvær som kerneelementer i deres omsorg for vuggestuebørnene, så har jeg 
som interviewer fortsat med at udspørge den pågældende, indtil vi nåede frem til 
nogle beskrivelser af, hvad dette vil sige i praksis. Denne fremgangsmåde har sine 
steder betydet, at jeg har ”forfulgt” en udtalelse hen over 2-3 siders transskriberet 
interview, og forsøgt at bringe svarene væk fra generaliseringer, værdimæssige 
udsagn eller teoretiseringer og hen mod at få udfoldet den konkrete oplevelse 
af samspillet med børnene. Det foregik for eksempel på denne måde: ”Er det 
okay, at jeg vender tilbage til det med at være deltagende? For det synes jeg er 
spændende. (…) Det jeg er interesseret i, det er, hvordan man er deltagende?” 

Jeg indledte interviewene med et åbent spørgsmål, hvor jeg bad 
pædagogerne fortælle mig om deres omsorgsarbejde for vuggestuebørnene. 
Åbningsspørgsmålet til et gruppeinterview kunne lyde således: ”Vil I starte 
med at fortælle os, hvad er omsorg i vuggestuen?” Og til et individuelt interview 
kunne det lyde sådan: ”Hvis jeg siger omsorg for små børn, hvad siger du så?”

Jeg har efterfølgende kodet interviewene for at finde gennemgående temaer. Jeg 
kom her frem til tre temaer i interviewene, der alle beskriver det nære samspil 
i omsorgsarbejdet med vuggestuebørnene: Spejling, Nærvær og Autenticitet 
(faktisk fandt jeg et fjerde tema, ”at føle sig forstået”, men af pladsmæssige hensyn 
har jeg her måttet skære antallet ned til de tre). Disse temaer er fremkommet på 
den måde, at jeg har læst interviewene igennem og kigget efter fælles tematikker, 
der beskriver ”omsorgsøjeblikke”; altså erindringer af situationer, hvor der 
foregår et intersubjektivt møde mellem barn og pædagog, og som informanten 
oplever som centrale for beskrivelsen af omsorg i praksis. Jeg har bestræbt mig 
på at være sensitiv over pædagogernes udsagn og har ikke analyseret dem med 
på forhånd udvalgte begreber. Jeg har derpå givet temaerne overskrifter, og 
jeg diskuterer temaerne i forhold til teori, der kan indfange og begrebssætte 
de samspilsprocesser, som informanterne fortæller om. Jeg har kun søgt efter 
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teoretiske begreber inden for den psykodynamiske udviklingspsykologi, altså 
den del af udviklingspsykologien, der har rødder tilbage i psykoanalysen (fx 
Donald Winnicott, John Bowlby, Daniel Stern, Peter Fonagy og Allan Score. 
Denne artikel ligger dermed i forlængelse af mine tidligere arbejder med at forstå 
omsorg i dette udviklingspsykologiske perspektiv (Gitz-Johansen 2019a, 2019b, 
2020, 2022, Gitz-Johansen & Rasmussen under udgivelse). Artiklen ligger også 
i forlængelse af anden tidligere pædagogisk omsorgsforskning, der har brugt 
den psykodynamiske udviklingspsykologi som udgangspunkt for feltarbejde i 
daginstitutioner (Diderichsen 1991, Jacobi 1991, Thyssen 1991, Hansen 2013). 

Spejling

Det første tema handler om betydningen af, at børnene føler, at pædagogerne 
”ser” dem i hverdagen. Ordet ”spejling”, som jeg har benævnt temaet, bruges 
ikke af pædagogerne, men er hentet fra Winnicott (2003). Winnicott beskriver 
spejling som det øjeblik, hvor barnet ser på den voksnes ansigt, og ser sin indre 
tilstand spejlet i den voksnes ansigt og dermed lærer at forholde sig til sit eget 
indre. En af pædagogerne sætter disse ord på, hvad det kan give, at pædagogen 
lykkes med at aflæse og reflektere et barns indre tilstand:

Pædagog: Der er nogle dage, hvor nogle børn bliver afleveret og 
man tænker: ”Det er fandeme synd for dig. Det kan jeg godt 
forstå, og vi gør det bedste vi kan”. Nogle gange ved vi, at der er 
en grund til det, hvis nu mor skal til jobsamtale, eller der er et 
eller andet. Bare sige: ”Jeg passer på dig i den tid det varer, og vi 
skal nok klare det sammen”.

Interviewer: Og hvad sker der så?

Pædagog: Jeg synes, at de kommer til ro. 

Det bemærkelsesværdige i pædagogens udsagn er, at der i spejlingen af barnets 
tilstand (fx træthed eller sløjhed) faktisk sker en forandring, uden at pædagogen 
har foretaget sig andet end at spejle. I dette tilfælde er det som om, at barnet 
kan synke ned i eller falde til ro i den følelse, som det nu engang har. Barnets 
følelse er måske ikke ændret, men spejlingen hjælper barnet med at falde til ro og 
kunne være psykisk til stede i følelsen. I sin udvikling af begrebet spejling skriver 
Winnicott, at spejling er grundlæggende for vores tilblivelse og væren i verden: 
”Når jeg ser, bliver jeg set, derfor eksisterer jeg.” (2003, s. 173) For Winnicott 
er spejling afgørende for det selvforhold, som barnet udvikler. Winnicott 
fremsætter den tese, at ”god nok” spejling af hvem man er, er forudsætningen 
for følelsen af at være virkelig: ”At føle sig virkelig er mere end at eksistere; det 
vil sige at finde én måde, hvorpå man kan eksistere som sig selv og relatere til 
objekter som sig selv og have et selv, som man kan trække sig tilbage til for at 
slappe af.” (Ibid., s. 177-178) Når Winnicott skriver, at spejling af indre tilstande 
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er en forudsætning for, at man kan slappe af i sin indre tilstand, minder det om 
pædagogens udsagn om, hvad der sker, når barnet føler sig set: ”Jeg synes, at de 
kommer til ro.” Måske er det sådan, at ikke-spejlede indre tilstande sætter sig i 
vuggestuebarnets krop som en slags ubestemt uro, og først når en voksen viser 
barnet, at han eller hun har opfanget hvad der rører sig i barnet, kan barnet 
selv finde sig til rette i sin indre tilstand som fx træthed eller savn af forældrene. 
Winnicott bemærker, at i spejlingen får spædbarnet ”selvet tilbage fra moderens 
og faderens ansigt og fra andre, som står i forældre- eller søskendeforhold til 
barnet.” (Ibid. s. 178) I denne sammenhæng kan man tilføje, at ud over forældre 
og søskende er det pædagogiske personale afgørende ”spejlingspartnere” for 
vuggestuebarnet. 

En anden pædagog fortæller om, hvordan en vigtig del af deres arbejde handler 
om at prøve at aflæse, hvad der rører sig inden i barnet. Her må de voksne ofte 
prøve sig frem, for børnene ved ikke altid selv, hvad der rører sig inden i dem, og 
de kan ikke altid selv give udtryk for det: 

Pædagog: Så kigger vi igen på de små tegn, de giver med kroppen, 
som når øjnene kigger et bestemt sted. Vi kan have et meget stille 
barn, der kommer ind, og vi kan have svært ved at finde ud af, hvor 
det her barn kan have det godt. Og lige pludselig opdager man, at 
det her barn kigger på de femårige, der klatrer allerhøjest oppe i 
tårnet på legepladsen. (…) Det specifikke barn, vi taler om, havde 
det med at stå passivt stille og faktisk ikke vide, hvordan man 
kom ind i den relation. Det kunne tage lang tid. Det kunne tage 
en halv time at få kroppen op i gear, ovre på legepladsen. Starte 
med at hoppe på trampolin og lege rundt omkring. Så kunne man 
pludselig se, at der skete noget, hvor kroppen selv tog over og hvor 
barnet pludselig kunne være med. Det med at se gejsten i ansigtet 
og i kroppen, og ikke være passiviseret over for dét, som man gerne 
vil være en del af. (…)

Interviewer: (…) Ved han eller hun godt selv, at han har lyst til at 
komme op i tårnet, inden I ser det?

Pædagog: Det må man prøve at finde ud af med barnet. Hvis 
man siger: ”Hov, det ligner da, at du rigtig gerne vil derop”. Og 
man får et blik tilbage, der ser undrende ud, så blev deres blik 
nok bare fanget af noget spændende. Men hvis man bliver mødt 
af et glædesfuldt ansigt, som udstråler: ”Ej ja! Hvordan kunne 
du vide det?”. Så ved man, at der er noget at arbejde på. Og som 
du gentog tidligere, du prøver nogle forskellige ting af. Du siger 
noget, sender noget ud, og du mærker om du er ved at være på rette 
kurs med det her barn. For de ved det jo godt, når man rammer 
det rigtige. (…)
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Interviewer: Hvordan ser I, om man rammer rigtigt?

Pædagog: Blikket eller hele kroppen. (…) Det åbner ansigtet på 
en eller anden måde, når man møder barnet. Det vil gøre noget, 
hvor ansigtet ligesom (…) Altså, der er jo genkendelse. Jeg tror 
faktisk, at det er meget af det, som det drejer sig om. Genkendelse 
af det, jeg får sagt til barnet. Genkender barnet sig selv, i det jeg 
har sagt? Altså, genkender følelsen. For jeg har jo også en betoning 
af ord og ansigtsudtryk, når jeg siger noget. 

Det, som denne pædagog sætter ord på, er erfaringen af, hvad der kan ske, når 
man som voksen spejler barnet ”godt nok”, dvs. når det man med mimik lyde og 
bevægelser giver tilbage til barnet svarer nogenlunde til det, der rører sig indeni 
barnet. Pædagogen fortæller, at man må vente, observere og prøve sig frem, for 
det er ikke altid let at gætte, hvad der rører sig i et vuggestuebarn og særlig ikke 
i børn, der er mere stille og afventende i deres udtryk. Her er det nødvendigt, 
at pædagogen er ekstra afventende, afprøvende og iagttagende. Men når man 
rammer ”godt nok” i sin aflæsning af barnet og spejler dette tilbage til barnet, så 
kan der ske en form for kvalitativ ændring i barnets måde at være til stede på. Det 
kan sikkert se ud på mange måder, men her beskriver pædagogen det sådan, at 
barnet ”åbner ansigtet” som tegn på, at barnet genkender pædagogens spejling 
i sig selv. Åbningen er altså et udtryk fra barnet, som siger: ”Ja, det er sådan jeg 
har det” eller ”ja, det er dét jeg har lyst til.” Med pædagogens ord sker der hos 
barnet en genkendelse af pædagogens spejling, hvilket samtidig er en erkendelse 
hos barnet: ”Det er altså sådan, jeg har det.”

Når pædagogen siger ”så kigger vi igen på de små tegn, de giver med kroppen, 
som når øjnene kigger et bestemt sted”, så er det et tegn på, at hun forsøger 
at aflæse barnets signaler for at finde ud af, hvad der foregår inden i barnet. I 
dette tilfælde handler det om, at et vuggestuebarn står helt stille, men at der 
samtidig er tændt en lyst til at komme op i et legetårn. Barnet kan ikke selv 
udtrykke denne lyst, og er måske ikke selv helt bevidst om den. Derfor må 
pædagogen gå ind i en undersøgelsesproces for at finde ud af, hvad det egentlig 
er, barnet har lyst til. Som hun siger: ”Det må man prøve at finde ud af med 
barnet” Spejlingsprocesser ligger i dette eksempel i, at barnet genkender sin 
egen indre tilstand (lyst til at komme op i tårnet) i pædagogens ord, betoning og 
ansigtsudtryk. Som pædagogen siger: ”Altså, der er jo genkendelse.” 

Nærvær 

Et andet tema, der kommer op i interviewene, er vigtigheden af at være 
nærværende sammen med børnene. Det er pædagogerne selv, der anvender ordet 
nærvær, men det er dog ikke så let at få konkrete beskrivelser af, hvad det vil sige 
at være nærværende, og hvorfor det er vigtigt. 
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I et interview bringer en pædagog fx emnet nærvær op, som en væsentlig del 
af omsorgsarbejdet. Jeg må dog spørge ind flere gange for at få sat nogle ord 
på, hvad nærvær vil sige mere konkret. Pædagogen bevæger sig hurtigt op på 
et mere abstrakt niveau, hvor hun siger, hvad der er vigtigt i deres pædagogik. 
Men så snart snakken bevæger sig hen på et mere abstrakt niveau, så forsvinder 
fortællingen om, hvad der foregår i praksis, og derfor må jeg som interviewer 
flere gange vende tilbage til emnet og spørge ind til fortællinger, der afspejler 
erfaringer fra praksis snarere end formulerede værdier og idealer. Pædagogen må 
også flere gange lede efter de rigtige ord, hvilket tyder på, at det ikke er et let tema 
at sætte ord på:  

Interviewer: Hvad er nærværet?

Pædagog: Nærværet er, for mig, at du er i kontakt med det barn 
eller de børn, du sidder med. Der kan jo også være flere, hvis du 
sidder og laver noget, for eksempel spiller et spil. Så kan du også 
godt være nærværende sammen med dem. Men hvis du sidder og 
prøver på at spille et spil og samtidig snakker med en voksen, så er 
du ikke nærværende. Du skal være nærværende. (…) Du skal være 
deltagende i det, du laver. 

Interviewer: Ja. Og hvad betyder deltagende?

Pædagog: For mig betyder deltagende, at man kører med bilerne. 
Ej, det passer ikke, for man kan faktisk også godt være deltagende, 
når man siger: ”Ej, hvor er det en flot rød bil, du har fået der. 
Hvor kører du hen?”. Så er man også verbalt deltagende. (…)

Interviewer: Jeg er interesseret i, hvordan man er deltagende. Jeg 
forestiller mig, at det ikke kun er noget fysisk, for eksempel bare 
at køre bilerne rundt.

Pædagog: Nej, din krop skal også være med. Man siger, at 90 
procent af det ikke-talte sprog er dét, som børnene opfanger. De 
10 procent kan da godt være, at de hører, men de mærker mere 
efter hvad du gør, siger eller reagerer. Hvad gør du, når du gør 
tingene? Det er jo dét, som de ser. 

Pædagogen fortæller her om forskellen mellem at være mentalt til stede og 
så at være fysisk til stede men mentalt fraværende sammen med barnet. Man 
kan sidde og spille et spil med et barn, men ikke være mentalt deltagende i 
aktiviteten ud over det minimum, som det kræver at flytte en brik eller en rulle 
en terning. Imens kan man sidde og tænke på noget andet eller snakke med en 
voksen, og som pædagogen fortæller, vil barnet mærke og reagere på dette fravær 
af opmærksomhed og nærvær. 



131Omsorgsøjeblikke 

T
E

M
A

#
2

 - JU
N

I - 2
0

2
2

 S
. 1

2
4

 - 1
4

1

En anden pædagog bringer også emnet nærvær på banen, som en vigtig del af 
omsorgsarbejdet. Hun fortæller om vigtigheden af, at man kan være nærværende 
sammen med barnet, selv hvis man egentlig ikke laver noget sammen med 
barnet, men simpelthen sidder ved siden af barnet. Hun fortæller om, hvordan 
hun nogle gange oplever, at børn, der kommer ind om morgenen og virker 
opkørte, har brug for, at hun ”bare sidder” ved siden af dem uden at gøre andet 
end at være mentalt nærværende sammen med dem:

Pædagog: De børn, der kommer ind om morgenen og er rigtig 
kede af det. Dem prøver jeg at snakke til ro. Nogle gange virker 
det ikke. Hver gang jeg åbner munden for at fortælle dem, hvad 
der sker, så skriger de bare højere. Det handler også om at få 
justeret mig selv i forhold til dem. Så kan jeg mærke, at jeg skal 
stoppe med at snakke og bare sidde ved siden af. Så kan man lige 
sidde og falde til ro og prøve at ae en hånd på ryggen. Hvis de så 
læner sig helt frem, så aer man dem ikke på ryggen, men prøver 
at sige noget andet. Så det er hele tiden at prøve på at justere sig 
ud fra de lyde og bevægelser, de laver. Det er jo hele tiden, så det 
kan godt tage lang tid at få regnet ud, hvor de gerne vil have at 
jeg skal være lige nu. (…) Så sidder man måske der og tænker, 
at det er sindssygt givende. Og hviler i det. Ja. Men også det at 
kunne holde nærværet i det og ikke flakse væk selv. Det kunne også 
være det samme, når du sidder på gulvet og leger med børnene. 
Det er ikke fordi, du gør så meget. Du er der bare.

Interviewer: Hvad er forskellen? Hvordan sidder man og gør 
ingenting med nærvær? (…)

Pædagog: Jeg ved ikke, om det helt er det samme, (…) men når vi 
bare sidder og leger eller bare er der. (…) Vi har nogle gange børn, 
der har brug for at sidde med Lego og bare være. At være skærmet. 
Der kan det godt nytte, at der sidder en voksen, som bare er der. 
Uden at sige noget. Uden at gøre noget. (…) Hvis en pædagog har 
siddet derinde, og jeg så begynder at snakke med vedkommende, 
så stopper barnet med at lege. For så er vedkommende i interaktion 
med en anden.

Hvilken forskel gør det, at man ”bare” er til stede med et barn, der er oprevet? 
I pædagogens fortælling er virkningen, at barnet kan falde lidt til ro, og så kan 
pædagogen opmærksomt prøve sig frem og finde ud af, hvad barnet har brug 
for ud over nærværet fra en voksen, fx lidt berøring eller nogle ord. Pædagogen 
fortæller om, at det ikke er nok at sidde ved siden af barnet rent fysisk. Ens 
opmærksomhed må være til stede med barnet og ikke ”flakse væk”. 
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Det er ikke sikkert, at den type nærvær, der er brug for, er et særligt intenst 
nærvær, som når man er kraftigt koncentreret om et emne eller en opgave. Det 
kan være fint med et afslappet nærvær, men det vigtige er, at man er mentalt til 
stede, og at man har en form for afslappet bevidsthed omkring barnets aktivitet. 
Man iagttager ikke barnet intenst eller spekulerer særlig meget over, hvad barnet 
behøver, og hvad man selv skal gøre. Det betyder, at man er i hvile ved siden af 
barnet og samtidig opmærksom nok til, at barnet mærker, at man ikke har glemt 
det og beskæftiger sig med noget andet som for eksempel at tale med en anden 
voksen. Pædagogen fortæller, hvordan et barn kan lege selv, så længe en voksen er 
fysisk nærværende og mentalt nærværende, men at det stopper sin leg, hvis den 
voksne begynder at snakke med en anden, og derved bliver mentalt fraværende. 

Nærvær er en vanskelig størrelse at bestemme konkret, og det fylder ikke meget 
i den udviklingspsykologiske litteratur. Begrebet ”intersubjektivitet” kommer 
dog tæt på at begribe, hvad der her omtales som ”nærvær”, og hvad pædagogerne 
mener med at være ”deltagende”. Begrebet er udviklet af Trevarthen 
(1979, Trevarthen & Hubley 1978) og Stern (1985, 2004), og betegner en 
bevidsthedsmæssig tilstand, hvor to eller flere subjekter oplever at være fælles om 
en oplevelse. Der er store ligheder med det, som Tronick (1998) kalder ”dyadisk 
bevidsthed”. I episoder med intersubjektivitet oplever subjekterne sin egen 
og hinandens bevidsthed som gennemtrængelig for den anden part, og man  
oplever dermed, at man ikke er alene i sin oplevelse af sig selv og verden. Stern 
skriver om, hvordan oplevelsen af intersubjektivitet er et grundlæggende 
menneskeligt behov for at føle, at man ikke er isoleret fra andre mennesker: 

”What is ultimately at stake is nothing less than discovering 
what part of the private world of inner experience is sharable and 
what part falls outside the pale of commonly recognized human 
experiences. At one end is psychic membership, at the other psychic 
isolation.” (Stern 1985, s. 126) 

En væsentlig komponent af intersubjektivitet kalder Stern interaffektivitet; altså, 
at opleve at være sammen i følelsesmæssige tilstande. Intersubjektivitet betegner 
en form for nærvær, der ikke stopper ved den fysiske tilstedeværelse, men som 
handler om en mental og emotionel deltagelse og åbenhed for barnets oplevelser 
og tilstand. I samspillet mellem barn og omsorgsgiver har intersubjektiviteten 
bl.a. den funktion, at barnet bedre kan ”være i” sine følelsesmæssige tilstande, 
hvis en voksen deltager i og rummer barnets tilstande. Det kan fx forklare 
episoder, hvor et barn først begynder at græde, når en velkendt og vellidt voksen 
er i nærheden. Med et andet udviklingspsykologisk begreb bliver den voksne i 
kraft af intersubjektiviteten med-regulerende for barnets følelsesmæssige tilstand 
(Schore 2019, Stern 1985).
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Pædagogernes fortællinger om betydningen af nærvær kan belyses af begrebet 
intersubjektivitet, hvor den voksne bevidsthedsmæssigt er sammen med barnet 
og evt. deltager både bevidsthedsmæssigt og praktisk i en fælles aktivitet. Børn 
kan tilsyneladende mærke eller registrere dette, og de reagerer på, om der er 
etableret intersubjektivt samvær eller ej. Som en af pædagogerne fortæller: ”Der 
kan det godt nytte, at der sidder en voksen, som bare er der. Uden at sige noget. 
Uden at gøre noget.” Selve det intersubjektive nærvær, hvor den voksne ikke 
foretager sig andet end at være opmærksom på barnet, gør tilsyneladende, at 
barnet kan slappe af, og at det ikke føler sig alene, og så er barnet trygt og tilfreds 
og kan begynde at lege. 

Autenticitet

Et tredje emne, som pædagogerne bringer på banen, er vigtigheden af at 
være autentisk i samspillet med børnene. Autenticitet er endnu et tema, som 
pædagogerne selv bringer på banen, og som er vanskeligt at definere, men som ikke 
desto mindre betegner noget grundlæggende i omsorgen for vuggestuebørnene. 
Det følgende uddrag fra et interview er meget stærkt redigeret, for der er flere 
lange passager, som er klippet ud, fordi pædagogen hurtigt talte sig væk fra det, 
som jeg prøvede at spørge ind til. Mit indtryk er, at denne pædagog på den ene 
side oplever, at autenticitet er et meget væsentligt element i at være omsorgsgiver 
for små børn, men på den anden side kan det være vanskeligt at beskrive, hvad 
det egentlig vil sige at være autentisk eller det modsatte, ikke-autentisk. Ved 
fælles hjælp finder vi efterhånden frem til noget væsentligt om emnet:

Pædagog: Jeg synes, at det er vigtigt for børnene, at det skal være 
nogle ægte voksne, der er der. (…) Jeg føler virkelig, at jeg kan gøre 
en forskel, med det arbejde jeg laver. Det gør jeg, ved at være en 
ægte voksen og være nærværende.

Interviewer: Hvorfor det? Hvad er forskellen på at være ægte og 
nærværende og ikke? (…)

Pædagog: Jeg kan sagtens være professionel. Jeg er professionel 
over for forældrene, men jeg er ikke professionel over for et barn. 
Forstået på den måde, at der er jeg jo mig. Der er jeg ægte og den 
person, jeg er. (…) Du kan faktisk godt have en rolle på, men du 
kan ikke have sådan en tre-skridt-fra-livet-rolle på. (…)

Interviewer: Hvis man gør det, hvad sker der så?

Pædagog: De reagerer ikke. De ville jo ikke være med i det. De ville 
ikke føle sig inviteret ind. De ville bare tænke: ”Nå!”. Måske ville 
de modarbejde eller i hvert fald ikke være tryg ved den voksen.

Interviewer: De ville ikke være tryg ved den voksne?
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Pædagog: Nej. Børn fanger jo, om du er glad i dag, eller hvordan 
dit humør er. De fanger det faktisk ret hurtigt, og derfor er det 
også vigtigt, at jeg skal kunne lægge professionalismen af ude i 
busken, inden jeg går ind. (…)

Interviewer: Så professionalismen over for børnene handler om at 
være nærværende og autentisk på en eller anden måde?

Pædagog: Autentisk ville jeg hellere kalde det. Eller spontan. (…) 
Jeg mærker efter ud fra, hvordan børnene reagerer. Kan de lide 
mig? Kan de lide at være sammen med mig? Søger de mig? Er de 
glade for at se mig, når jeg kommer på arbejde? Det er jo det (…) 
Man kan leve højt på alle de børn, der løber en i møde. Det viser 
mig, at jeg er ægte. De kan lide mig, fordi jeg er mig.

Interviewer: Så de ville formentlig være utryg ved dig, hvis de 
ikke helt ved, hvem du er?

Pædagog: Ja. Dem kan man godt møde på institutioner, både i 
det uddannede personale og det ikke-uddannede personale. Hvor 
de har svært ved at slippe den der: ”Nu er jeg på arbejde og har 
en rolle, jeg skal være. Nu sidder jeg her. Du må gerne sidde ved 
siden af mig”. Det er der så ikke så mange børn, der gør. Det kan 
de blive nødt til, hvis alle andre hænder er optaget: ”Så bliver jeg 
nødt til at gå hen til dig, fordi du så er den sidste tilbage”.

Interviewer: Så det, jeg hører dig sige, er, at de vil typisk føle sig 
utrygge, fordi de ikke kan mærke, hvad det er for en person?

Pædagog: Ja, lige præcis. ”Hvorfor gør hun eller han sådan?” Det 
er dér, hvor man kan se, at børnene godt kan se, hvem der er ægte. 

Pædagogen starter med at fremhæve, at det er, når hun er autentisk til stede med 
børnene, at hun ”kan gøre en forskel”. Derefter prøver vi at undersøge, hvad det 
rent faktisk vil sige at være autentisk eller ikke-autentisk sammen med børnene. 
Sammen med forældrene, fortæller pædagogen, kan hun i højere grad spille en 
slags professionel rolle, men den går ikke sammen med børnene. Hun fortæller, 
at hvis hun ikke er autentisk over for børnene, så vil børnene registrere det, og 
de vil blive utrygge ved hende og eventuelt ikke reagere på hendes henvendelser. 
Efter hendes erfaring vil børnene typisk kunne mærke, om man spiller en 
påtaget rolle over for dem, og det vil gøre dem utrygge eller uinteresserede, 
for de bliver i tvivl om, hvad det er for en person, de har med at gøre. Hvis en 
voksen har en professionel rolle på, så vil børnene efter hendes erfaring være 
mindre tilbøjelige til at opsøge denne voksne. De vil ikke ”føle sig inviteret ind”. 
Pædagogen fortæller derimod, at hvis hun er sig selv, og hvis hun er spontan og 
dermed autentisk i sit samspil med børnene, så vil børnene typisk kunne lide 
hende og blive glade for at se hende. Der kan opstå et mere ægte samspil med 
børnene, hvilket typisk vil gøre dem glade. 
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Daniel Stern skriver om autenticitet som en svært definerbar men essentiel del 
af omsorg for børn: 

”At the level of intersubjective relatedness, the authenticity of the 
parent’s behavior looms as an issue of great magnitude. (…) The 
issue is not authentic versus unauthentic. There is a spectrum, 
not a dichotomy. The issue is, how authentic? Because of the 
natural asymmetries in the mother / infant relationship, in their 
knowledge, skills, plans, and so on, much of the time the mother 
is conducting several agendas of her own simultaneously, while 
the infant can only entertain and participate one of these.” (Stern 
1985, s. 214-215)

Stern beskriver, at den voksne må være autentisk i sin relation til barnet og ikke 
spille en påtaget rolle. Den voksne behøver dog ikke at deltage i relationen med 
hele sit følelsesmæssige og mentale register, så den voksne kan godt gøre eller 
tænke på flere ting, end dem, der deles med barnet. Men i den del af interaktionen, 
som er sammen med barnet, må den voksne være nogenlunde autentisk. Stern 
beskriver hvordan selv små børn kan opfange signaler fra den voksne, og hvis 
den voksne spiller en rolle, så vil det skabe forvirring i signalerne, da den voksne 
på den ene side afsender rollens signaler, men på den anden side udsender andre 
signaler fra den del af personligheden, der ikke er engageret i rollen. Stern lægger 
vægt på, at selv helt små børn må lære at afkode blandede signaler, men han 
skriver også: ”gross unauthenticity leaves one without a working interpersonal 
compass for intersubjective relatedness.” (Stern 1985, s. 218) Barnet må altså 
i det store hele kunne regne med, at der er overensstemmelse mellem den 
voksne ytringer, handlinger og følelser, da det ellers vil miste orienteringen. 
Det er sikkert denne utryghed ved en voksen, som spiller en påtaget rolle, som 
pædagogen beskriver, når hun siger: ”De ville jo ikke være med i det. De ville ikke 
føle sig inviteret ind. De ville bare tænke: ”Nå!”. Måske ville de modarbejde eller 
i hvert fald ikke være tryg ved den voksen.”

I et andet interview snakker pædagogerne om, at når man leger med børnene, så 
kan de mærke, om man er ægte deltagende i legen og faktisk har det sjovt, eller 
om man bare lader som om, at man er med i legen:

Pædagog: Jeg tænker, at det for eksempel er, når jeg sidder og 
leger med børnene. Så tror jeg også, at jeg bruger min humor (…). 
Sådan så jeg ikke sidder og leger falskt sammen med dem, men at 
jeg faktisk også har det sjovt. Det kan de også bare mærke. Man 
bliver sådan autentisk, eller hvad man nu skal kalde det. Det 
med, at man har det sjovt sammen. (…)
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Interviewer: Hvordan leger man falskt?

Pædagog: Hvis man virkelig ikke gider at lege en leg. Hvis man 
ikke helt er med i legen, men man sidder egentlig og leger. Der 
synes jeg faktisk bare, at man skal lade være med at lege med dem. 
Ellers så find en leg, som du også kan være med i som voksen, så 
du også synes det er sjovt.

Interviewer: Hvad er forskellen på, at man leger rigtigt, og at 
man lader som om, man leger rigtigt?

Pædagog: Jeg tror, at børn de lurer, at du ikke er med i den. Så 
er de bare sådan: ”Vil du mig overhovedet? Hvad er det her?” 
Jeg kan jo også godt mærke, når børnene ikke rigtig gider at lege. 
Omvendt kan de jo også godt mærke, hvis man ikke gider. Det gør 
jo bare et eller andet, hvis man ikke er (…)

Interviewer: Hvad er det for noget ”et eller andet”?

Pædagog: Ja, men (…) At man er sammen om det og viser, at 
man vil hinanden. Viser at jeg vil det her barn, fordi jeg har 
det morsomt. Jeg morer mig sammen med dig. Jeg er ikke bare et 
dejligt selskab for dig, men du er også et dejligt selskab for mig. 
Vi er jo med til at præge hinandens liv hele tiden. Det her lille 
barn er jo også med til at putte noget ind i mig. Så når jeg går 
hjem fra arbejde, er jeg jo fyldt med alle de her gode oplevelser og 
glæde, ligesom barnet også bliver fyldt op med glæde. 

Der er ingen tvivl om, at voksne med deres legelyst kan bidrage til, at børn kan 
lege. Winnicott skriver for eksempel: “Børn har lettere ved at lege, når den anden 
person er i stand til og har lyst til at lege” (Winnicott 2003, s. 81). Pædagogerne 
fortæller i interviewet om, at man kan ”lege falsk”, og man kan lege autentisk 
med børnene, og at børnene registrerer det. Det, som pædagogerne beretter 
om her, er, at børnene kan mærke, om den voksne er til stede i legen, eller 
om den voksne ”leger falsk” og kun foregiver at være optaget af legen. En af 
pædagogerne fortæller, at hvis en voksen foregiver at lege, men i virkeligheden er 
mentalt fraværende, så mærker barnet det og tænker: ”Vil du mig overhovedet? 
Hvad er det her?” Det er forvirrende og i hvert tilfælde ikke sjovt at lege med 
nogen, som egentlig ikke gider at lege, for det sjove ved legen opstår nemlig i den 
fælles mentale zone, som dannes mellem de legende parter og deres spontane 
improvisationer over hinandens input til legen. Schore & Schore (2008) skriver 
for eksempel om, hvordan det er i nærværet og samklangen mellem de legende 
parter, at det sjove og lystfyldte ved fælles legen opstår. Man kan godt lege og 
have det sjovt alene, men fælles lege kræver altså en grad af ægte engagement fra 
alle legedeltageres side. 
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Endelig fortæller pædagogen om, at der ligger en stor bekræftelse af den anden 
i, at man kan lide at være sammen med dem, og at man endda har det sjovt 
sammen med dem: ”Jeg morer mig sammen med dig. Jeg er ikke bare et dejligt 
selskab for dig, men du er også et dejligt selskab for mig.” Hvis man faktisk morer 
sig sammen med barnet, ligger der ifølge pædagogen altså et stærkt signal til 
barnet om, at man har det sjovt og dejligt sammen med det. 

Konklusion

I interviewene bliver det tydeligt, at de væsentligste aspekter af omsorgen 
for vuggestuebørn på den ene side kan være vanskelig at sætte ord på, idet 
omsorgspraksis i vid udstrækning udøves som tavs viden, men på den anden 
side omhandler det nogle af de vigtigste aspekter af vuggestuepædagogikken. 
At være professionel omsorgsgiver i vuggestuen handler derfor både om at være 
teoretisk velfunderet, men i lige så høj grad om, at man undersøger sin egen 
evne til at være nærværende, spejlende og autentisk i kontakten med børnene. 
Samtidig fremgår det tydeligt, at udøvelsen af omsorg for vuggestuebørn ikke 
kan standardiseres. 

Omsorgen må gives som vurderinger i konkrete situationer, hvor det, der 
fordres, først og fremmest er pædagogens sensitivitet overfor, hvad barnet 
oplever og har brug for i dette øjeblik. For at være spejlende, nærværende 
og autentisk kræves det af pædagogen, at hun eller han bruger sig selv som 
person, hvor også de følelsesmæssige og empatiske sider kommer i spil. At være 
professionel omsorgsgiver i vuggestuen handler derfor både om at være teoretisk 
velfunderet, men i lige så høj grad om, at man undersøger sin egen evne til at 
være nærværende, spejlende og autentisk i kontakten med børnene.  I studiets 
konklusioner om omsorg ligger således et opdrag til uddannelsen af fremtidens 
vuggestuepædagoger om, at uddannelse og efteruddannelse må indebære et 
stykke personligt arbejde, hvor opmærksomheden på egne følelsesmæssige 
reaktioner og mere eller mindre bevidste interaktionsmønstre er centralt.

Denne undersøgelse går tæt på omsorgsøjeblikke i mødet mellem pædagoger og 
børn, og har ikke undersøgt betydningen af de vilkår, som omsorgen udøves 
under. Andre undersøgelser peger dog på, at omsorgens betingelser har stor 
betydning. Gode normeringer, god tid, fokus på omsorg og fravær af krav, der 
forstyrrer omsorgsopgaven, er således nogle af forudsætningerne for omsorgens 
kvalitet (Gitz-Johansen 2019a, 2020, Kragh-Müller 2013). 

Afslutningsvist er det væsentligt at påpege, at de tre beskrevne omsorgsaspekter 
ikke er en udtømmende beskrivelse af omsorg i vuggestuer. Som beskrevet i 
metodeafsnittet har jeg (af omfangsmæssige årsager) udeladt et fjerde tema (”at 
føle sig forstået”), og jeg har andetsteds beskrevet kvaliteter som tilknytning, 
mentalisering, intersubjektivitet, affektiv afstemning og affektregulering, 
som væsentlige aspekter af den tidlige omsorg (Gitz-Johansen 2019a, 2019b, 
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2022). Andre undersøgelser og andre teoretiske perspektiver end den 
psykodynamiske udviklingspsykologi vil givetvis kunne supplere med yderligere 
omsorgskvaliteter. 

Thomas Gitz-Johansen, Ph.d. og lektor i uddannelsesforskning 
ved Roskilde Universitet. Tilknyttet Center for 
Daginstitutionsforskning (CeDif).
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Dil Bach

Træningstonen 
Pædagogers svar på diagnosekulturens 

forståelse af børns udfordringer

Artiklen undersøger, hvordan læring og skoleforberedelse praktiseres i en 
almen daginstitutionskontekst, hvor særlige udfordringer karakteriserer 
flertallet af børnene. Jeg analyserer formiddagens storegruppe-aktiviteter 
vha. Palludans (2005) begreb om sprogtoner. Formiddagen indledes af 
en frugtstund, der domineres af en ”udvekslingstone” og afsluttes med 
frokost, domineret af en ”undervisningstone”. Mellem frugt og frokost er 
der enkelte gange undervisningspræget samling, men oftest leger børnene 
frit eller går i køkkenet og spiller analoge spil. Den tone, der kendeteg-
ner spillene er anderledes end Palludans to, og jeg foreslår at kalde den 
træningstonen. Jeg ser træningstonen som pædagogernes måde at håndtere 
tidens diagnosekulturelle forståelse af børns udfordringer. Palludan vægter 
tonernes sammenhæng med børnenes sociale positionering, men jeg 
fokuserer på deres aktivitetsafhængighed. Alligevel ser jeg samme tendens 
til, at relativt privilegerede børn oftere bliver mødt som udvekslingspart-
nere og med et ressourceblik. Imidlertid identificerer jeg et inkluderende 
potentiale i de analoge spil, selvom træningstonen akkompagneres af et 
diagnostisk mangelblik.

Emneord: Læringstoner, skoleforberedelse, diagnosekultur, inklusion, 
mangel- og ressourceblikke
1Vi har mange børn i udsatte positioner, fortalte en pædagog under en af de 
første samtaler i Vestby-daginstitution, hvor jeg i foråret 2019 lavede feltarbejde. 
Siden fortalte andre ansatte og enkelte forældre noget lignende: Her er det jo 
sådan ressourcesvage mennesker; forældre med diagnoser, der overfører deres 
adfærdsmåder til børnene. Især årets storegruppe bestående af børnehavens 
ældste børn, blev omtalt som meget speciel, en broget skare, der alle havde 
udfordringer, fx handicaps. Der var børn med sproglige funktionsnedsættelser, 
angst- og sensitivitetsproblematikker; børn, der var gode til det faglige, men 
ikke det sociale, og andre, der omvendt var kognitivt lidt tilbage og nogen, der 
hverken kunne det ene eller det andet. Men der var også enkelte, som ifølge 
personale og forældre ikke fik udfordringer nok. Årets storegruppe var fåtallig, 
men personalet var enige om, at der var nok at se til med de børn. Således sagde 
en af de ansatte en dag, hvor vi havde været alene med seks af børnene: Du kan 
godt se, det er en ordentlig mundfuld.

1  Udkast til denne artikel er blevet diskuteret med Karen Ida Dannesboe og Bjørg Kjær
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Vestby-daginstitution ligger i en kommune, der er blevet kaldt udkant og 
rådden banan og har kæmpet med fattigdom. Jeg havde derfor forventet at finde 
fattigdomsrelaterede problemstillinger, men at familiernes problemstillinger 
i høj grad handlede om handicap og funktionsnedsættelser overraskede mig. 
Siden er jeg blevet bevidst om, at der er en omvendt proportional sammenhæng 
mellem ressourcer og diagnoser, hvor der fx udskrives langt mere ADHD-
medicin til børn i Vest- og Sydsjælland end i Nordsjælland (Fisker 2013). Flere 
studier (fx Skeggs 1997) peger også på, at klasse og fattigdom som forklaring 
på afvigende adfærd er aftaget til fordel for patologisering. Min undersøgelse 
er derfor kommet til at handle om ”diagnosekultur”, dvs. ”en kultur, hvori 
diagnoser cirkulerer og bruges … til at forstå stadig flere former for lidelse, 
afvigelse og ubehag” (Brinkmann 2010:7). Mere specifikt ser jeg på, hvad læring 
og skoleforberedelse bliver til i en almen daginstitutionskontekst, hvor flertallet 
af børnene karakteriseres ved særlige udfordringer. Et væsentligt ærinde med 
artiklen er at nuancere modsætningen mellem et mangel- og et ressourceblik og 
vise, at et mangelblik ikke udelukkende er negativt.

Analytisk ramme

Jeg indskriver mig i forskning, der inspireret af Bourdieu (fx 1986) peger på, at 
uddannelsesinstitutioner stik mod hensigten er med til at reproducere ulighed. 
Især trækker jeg på Charlotte Palludans tekster (2007, 2005) om sprogtoner i 
det pædagogiske arbejde. Selvom Palludan beskæftiger sig med etnicitet, er 
hendes begreber relevante for min analyse. Etniske majoritetsbørn mødes 
ifølge Palludan primært med en ”udvekslingstone”, minoritetsbørn med en 
”undervisningstone”. Udvekslingstonen er kendetegnet ved, at børn og voksne 
samtaler om et emne. De udveksler viden, erfaringer, meninger mm., og børnene 
positioneres som ligeværdige udvekslingspartnere med ressourcer. Omvendt er 
undervisningstonen karakteriseret ved indlæring, fx af en sang eller ord og tal. 
Børnenes instrueres og korrigeres af voksne, ligesom de voksne taler og stiller 
spørgsmål, mens børnene skal lytte og svare. Således indgår børnene som objekter 
for undervisning, dvs. som elever. Hvor majoritetsbørn mødes med interesse 
og anerkendelse, kæmper minoritetsbørn om opmærksomhed. Palludan er 
kritisk over for undervisningstonen, selvom pædagogerne bruger den for at 
inkludere. Problemet er, at den rummer et mangelblik og lavere forventninger 
til minoritetsbørnene, der er med til at fastholde dem i en underordnet position.

Desuden trækker jeg på forskning i diagnosekultur. Svend Brinkmann (2011) 
peger på, at hverdagslivet og den pædagogiske praksis i stigende grad er blevet 
psykiatriseret, således at urolig adfærd ses som udtryk for hjernemæssig 
dysfunktion, mens betydningen af fx det sociale overses. I bogen Parate børn 
(Bach et al. 2020) påpeger vi ligeledes, at børn i dag mødes med en diagnosekulturel 
risikobevidsthed, hvor der arbejdes på at skabe afbalancerede børn, der hverken 
er for vilde eller for stille. Det gælder om at forebygge og håndtere adfærd, der på 
den ene side associerer til ADHD (lav koncentrationsevne, impulsivitet mm.), 
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på den anden side til autisme (bl.a. sociale og kommunikative udfordringer, 
evt. forsinket sprogudvikling). Disse diagnostiske kategorier optræder ikke 
nødvendigvis manifest men ofte som ”skyggekategorier”, dvs. hverdagsforståelser 
der trækker på psykiatrisk tænkning (Kjær et al. 2020). 

Den diagnosekulturelle risikobevidsthed er rykket tættere på i storegruppen i 
Vestby-daginstitution, hvor flere diagnoser optræder manifest. Mange af børnene 
karakteriseres ved funktionsnedsættelser (selektiv mutisme, angst, hørehæmning, 
læspen mm.). Der foregår da også et intenst arbejde med at skabe afbalancerede 
børn. Dette har dog hverken karakter af undervisning eller udveksling, men 
kognitiv træning. Jeg udvider derfor Palludans begrebsapparat med en ekstra 
tone, som jeg kalder træningstonen, og som jeg mener har et reelt inkluderende 
potentiale. Ligesom undervisning og udveksling er hverdagsbegreber, gælder 
det også træning, selvom det ikke er et ord, de involverede pædagoger selv bruger 
om deres praksis. De taler højst om at øve sig. Men træning er et ord, der er 
’ude at gå’ særligt ift. børn med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser 
(fx Serviceloven 2018). Jeg argumenterer således for, at træningstonen bliver de 
undersøgte pædagogers måde at håndtere tidens diagnosekulturelle forståelse af 
børns udfordringer som neurokognitive.

Pædagogernes arbejde er dog flerstrenget, så hvor de i nogle situationer træner, 
så udveksler og underviser de i andre. Mens Palludan påpeger, at tonerne er 
knyttet til børnenes positioneringer, vægter jeg den måde, de er forbundet 
med forskellige aktiviteter. I det hele taget udvider jeg Palludans analyse ved at 
se tonerne som bredere, mere interaktionelle læringstoner (se Hesselvig 2021 
for en lignende udvidelse). Til undervisningstonen hører fx en helt bestemt 
dramaturgi, hvor den voksne agerer lærer, og børnene skal have hænderne oppe, 
hvis de vil sige noget (jf. Bach et al. 2020).

Metode

Min undersøgelse er baseret på etnografisk feltarbejde (Jacobsen & Jensen 
2018), hvor jeg og en assistent tilsammen har besøgt Vestby-daginstitution 25 
gange, ligesom vi har haft uformelle samtaler og gennemført seks individuelle 
interviews med forældre og ansatte. Under vores besøg har vi nedskrevet stikord, 
som vi umiddelbart efter har brugt som ’erindringstriggere’ til at lave mere 
fyldige beskrivelser. Desuden er de seks interviews blevet transskriberet. Endelig 
har jeg læst dokumenter om den pædagogik, der kendetegner institutionen. 
Efterfølgende har jeg gennemlæst det empiriske materiale og identificeret 
gennemgående temaer, ligesom jeg løbende har justeret den analytiske ramme. 
Jeg har fulgt etiske forskrifter og således informeret om min undersøgelse 
og anonymiseret steder og personer. Hvad angår sidstnævnte, markerer jeg 
forskellen på voksne og børn ved at skrive alle bogstaver i voksennavne med 
stort. Desuden bruger jeg kursiv, når jeg refererer direkte til empirisk materiale.
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Uformel frugtstund

Under vores besøg i 2019 samledes storegruppen hver formiddag i en særskilt 
bygning med eget køkken. Formiddagen er struktureret omkring en indledende 
frugtstund og en afsluttende frokost, der indtages i køkkenet. Der er ikke 
undervisningspræget samling omkring frugten, sådan som vi ser det andre steder 
(Bach et al. 2020). I stedet er frugtstunden kendetegnet ved en udvekslingstone. 
En dag fortæller REBECCA fx, at hun skal på ferie på en ø, hvor en af pigerne 
også har været, og hun inviterer således til udveksling af ferieoplevelser. Jeg siger 
til REBECCA, at det er hyggeligt, at de sidder så meget i køkkenet. Ja, ligesom 
et hjem, svarer hun, men tilføjer så: vi holder ikke samlinger på gulvet. Det er 
mere ligesom i skolen at sidde ved et bord. REBECCA lægger altså vægt på, at 
den uformelle frugtstund alligevel har noget skoleforberedende over sig. Ind i 
mellem slår tonen da også over i undervisning, som en formiddag, hvor en af de 
voksne begynder at tale om mad og kroppen, mens der spises gulerødder.

En anden dag er lederen på besøg, og JULIE opfordrer Lila til at fortælle om 
sin weekend. Således trænes Lilas sprog, men hun får også mulighed for at 
deltage som udvekslingspartner. Da pigerne er færdige med frugten, går de ind 
på stuen. De andre bliver i køkkenet og spiser videre. Ikke løbe om bordet, når vi 
spiser, siger JULIE til Oscar og slår over i en mere korrigerende tone, hvorefter 
han forlader køkkenet. Bertram bliver derude, for han er blevet optaget af 
udluftningskanalen, som han studerer sammen med JULIE. Der kommer 
luft, siger han, og JULIE omtaler ham som Georg Gearløs. Siden går de ind 
på stuen og kigger på en oversigt over månederne. Med hjælp fra JULIE læser 
han november og siger glad, at han kan lide nytår. Bertram og JULIE taler altså 
om noget ’fagligt’, men i en udvekslingstone, hvor Bertram er med til at sætte 
dagsordenen.

Faglig frokost

Under formiddagens afsluttende frokostmåltid bliver der også spist og 
udvekslet som til frugt, men modsat hvad Palludan skriver om spisesituationen 
(2005:133) tager undervisningstonen ofte over. Dette peger på, at pædagogerne 
i stigende grad har taget det politiske fokus på læring og skoleforberedelse til 
sig. I Parate børn ser vi, at pædagoger samtidigt skelner mellem faglig og social 
læring og vægtlægger sidstnævnte. De udviser stor ambivalens ift. det faglige, 
som de taler om at lege ind, selvom de i praksis ofte underviser. Omvendt 
identificerer de deres profession med det sociale og tøver ikke med her at bruge 
en ret disciplinerende tone (Bach et al. 2020). Selvom der således er en kulturel 
modvilje mod undervisning af små børn, og pædagogprofessionen historisk står 
i modsætning til lærerprofessionen (Bayer & Kristensen 2015), lader det til, at 
personalet i Vestby – og enkelte forældre – i højere grad synes, personalet laver 
noget, når de agerer en slags lærere, end når de mere uformelt udveksler med 
børnene. Noget er ofte det ord, der slår undervisningstonen an.
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En dag står menuen på farsbrød og peberfrugt. Mens der spises, taler vi om 
de børn, der ikke er der. Et barn er fx på sprogskole. Hvad hedder sprogskolen? 
spørger børnene. SANNE imødekommer i første omgang ikke deres forsøg på 
at etablere sig som udvekslingspartnere, men spørger i stedet: Hvad tror I, man 
lærer på sprogskolen? På et tidspunkt putter Ida og Bertram peberfrugtstykker 
ned i deres vand og laver peberfrugtvand. Børnenes eksperiment giver anledning 
til en længere udveksling om grøntsagers æstetik. Ida og Bertram fortæller, at de 
ikke synes peberfrugtvandet smager af ret meget. Det er fordi, der ikke er så 
meget saft i peberfrugter, forklarer SANNE og sammenligner med citronvand. 
Bertram synes, det smager af både peberfrugt og agurk. Det kan det ikke, 
når der ikke er agurk i, siger SANNE og fortæller om agurkevand. De taler 
om at lade peberfrugtvandet stå i køleskabet, så det kommer til at smage af 
mere. På et tidspunkt siger SANNE: Vi har slet ikke snakket om noget og slår 
undervisningstonen an. Hvilken dag er det i dag? spørger hun. Sarah svarer 
tirsdag, og opmærksomheden rettes nu mod den oversigt over ugedagene, der 
hænger på køleskabet. Der er billeder ud for hver dag, der hjælper børnene med 
at forbinde ordene med bestemte aktiviteter, fx fredag og slik. Andre dage rettes 
opmærksomheden mod en kostplanche på væggen eller de voksnes iPad. De 
voksne bruger fx kostplanchen til at spørge, hvor forskellige madvarer kommer 
fra, og hvad de består af. Her skal børnene række hånden op, hvis de vil sige 
noget. I det hele taget benytter de voksne ofte frokostsituationen til at øve tal, 
sproglige gloser, tale om måneder og årstider. Som da Oscar fx hjælper med at 
dække bord, og REBECCA spørger: Hvor mange tallerkener skal du bruge? 
Hvor mange kopper?

Det er interessant, at SANNE ikke betragter udvekslingen om grøntsagers 
æstetik som snak om noget. At betragte en aktivitet som noget, synes at involvere 
den voksne i en mere undervisende rolle, hvor hun agerer lærer, der definerer 
situationen. Desuden bliver det at snakke om dage og kunne koble ord og billeder 
i højere grad opfattet som noget end hyggelig udveksling om peberfrugtvand. 
Alt sammen hænger givet sammen med den politiske læringsdagsorden (Bach et 
al. 2020). Tilsvarende betones undervisning frem for æstetik ved afslutningen 
af et andet frokostmåltid, hvor der efter Oscars ønske bliver læst bog. JULIE 
læser dialogisk, dvs. hun veksler mellem at læse og stille spørgsmål som fx: Hvad 
har Rødhætte på hovedet? Hvad er der i kurven? Hvem skal hun besøge? Etc. Og 
børnene skal række fingeren op, hvis de vil svare. I den dialogiske læsning er det 
altså ikke læseoplevelsen, der er i fokus, men undervisning (Ibid:52).

En anden dag, hvor vi er alene med drengene, er det imidlertid slet ikke i orden 
at putte grøntsager ned i sit vand. Denne gang skal vi have suppe og gulerødder. 
Oscar spørger, hvorfor pigerne ikke er der, men vi voksne er optagede af at 
snakke med hinanden og responderer ikke på hans forsøg på at etablere sig som 
udvekslingspartner. Drengene keder sig, men da de går fra bordet, bliver de 
kaldt tilbage. Oscar bliver skældt ud over at have puttet gulerødder ned i sin 
drikkedunk, så han skal have hjælp til at få dem op igen. Måltidet ender med, at 
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drengene får at vide, at de ikke må løbe over i hovedhuset og støde ind i de små. 
Bertram siger dumme voksne og går ud i garderoben. Pludselig lyder et skrig fra 
Oscar, og den voksne kommer ud i garderoben og siger, at Oscar bare er sur i 
dag. Henvendt til mig siger vedkommende, at børnene godt nok er utidige, men 
tilføjer lidt efter: Det må også være svært, når man har sproglige udfordringer. 
Her bruger den voksne altså børnenes iboende funktionsnedsættelser som 
eneste forklaring på og måske undskyldning for adfærden (jf. Fisker 2013).

Vi har nu set eksempler, hvor undervisningstonen dominerer frokostsituationen 
og ind i mellem sker på bekostning af ikke bare ligeværdighed men også æstetik. 
Afslutningsvis skal vi se to atypiske eksempler, hvor både udvekslingstonen og 
det æstetiske dominerer frokosten. Her opløftes sanserne og børn, der sjældent 
kommer til orde eller overhøres, får mulighed for at gøre sig bemærkede. Fx 
underholder Mille en dag hele bordet. Hun fortæller, at hun en dag havde set 
LARS fra skolemusik i sin hvide bil. Hun fortæller om sjove ting, som musik-
LARS gjorde, og alle griner. En anden gang giver maden anledning til en snak om 
styrke. Bertram hælder for meget op, og de voksne siger i en lettere korrigerende 
tone: Hvis du ikke spiser op, har du ikke kræfter til at lege ude bagefter. Men 
Bertram lader sig ikke korrigere, insisterer på at være udvekslingspartner og 
svarer: Jeg har masser af kræfter. Det har de andre børn tilsyneladende også, 
for de fortæller, at de kan løbe en masse runder uden for. REBECCA lader her 
børnene sætte dagsordenen for aktiviteten efter frokost og siger, at hun også 
vil ud at løbe. Da vi er færdige med at spise, går vi således på legepladsen, hvor 
REBECCA og børnene konkurrerer om, hvem der kan løbe flest runder. 

Social samling

Mellem frugt og frokost oplevede vi enkelte gange mere formaliseret samling, 
hvor undervisningstonen dominerer, og den voksne kun hører de børn, der 
har hånden oppe - typisk nogle af pigerne og de mindre eller ikke-udfordrede 
drenge. Der er en tendens til, at der lyttes mere til disse børn end de udfordrede 
drenge. Palludan (2005:133) påpeger, at samlingen er præget af en særlig form 
for undervisning, nemlig oplæring i udvekslingsformen, dvs. i at vente på tur, 
give plads til andre mm. Jeg vil dog snarere kalde det, jeg så til samlingerne i 
Vestby, undervisning i det sociale, primært kollektive sociale kompetencer, men 
enkelte gange også mere individuelle sociale kompetencer.

En formiddag beder SANNE fx børnene om at komme ud i køkkenet. Vi 
skal lave noget, siger hun og slår undervisningstonen an. Hun viser børnene 
en planche fra programmet Fri for Mobberi, hvorpå der er en glad dreng, der 
skubber en anden glad dreng i en legetøjsbil. SANNE spørger: Er de glade? 
Hvorfor skubber den ene den anden? Bertram vil sige en masse, men bliver ikke 
hørt, da han ikke agerer undervisningsminded elev og har hånden oppe. Det 
har William og Sarah til gengæld ofte. En anden dag samler JULIE tilsvarende 
børnene for at lege Simon Siger, men drengene har ødelagt en fiskestang, og 
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JULIE irettesætter dem. De snakker om, hvad man må og ikke må. Bertram 
siger, at man ikke må drille, og Sarah, at man ikke må slå. JULIE roser dem og 
Bertram tilføjer, at man heller ikke må gøre sådan, at en falder. JULIE replicerer, 
at så er man ikke en god ven, og hun spørger: Hvordan er man en god ven? De 
snakker om, at det handler om at invitere andre ind i sine lege. Begge samlinger 
har altså fokus på at undervise børnene i, hvad venskab er – men på et refleksivt 
plan, der ikke nødvendigvis afspejler sig i praksis.

Efter de har snakket om, hvad en god ven er, skal de endelig lege Simon Siger. 
JULIE træder nu i karakter som autoritet og beder børnene rejse sig op. Alle 
undtagen Lila og Bertram rejser sig. Bertram gider eksplicit ikke legen og så 
alligevel. JULIE synes at opgive ham og beder Lila om at komme op at stå. 
Bertram vil kun rejse sig, hvis Simon siger det. Han leger altså med den voksnes 
rammesætning og prøver at positionere sig som udvekslingspartner. JULIE 
kan imidlertid ikke lege med. Måske fordi det sociale her bliver for diffust for 
hende, måske fordi hendes autoritet udfordres. I hvert fald overhører eller 
ignorerer hun Bertrams forsøg på at integrere legens logik i forberedelserne 
til den: Ved du hvad, du bliver bare siddende, og så lytter du til, hvad vi siger. 
Herefter siger JULIE: Simon siger: Stå over for hinanden; Simon siger: Rør 
hinanden på kinderne etc. Og på et tidspunkt: Tag hænderne op. Alle undtagen 
JULIE tager hænderne op. Hun tog ikke hænderne op, for det sagde Simon 
ikke: I glemte jo at lytte … Hvis man ikke lytter, så ryger man ud af legen. I 
Simon Siger er der altså fokus på at følge instrukser, lytte og være opmærksom, 
hvilket er kendetegnende for undervisningstonen og det undervisningsmindede 
barn. Snarere end undervisning i udveksling, synes der her at være tale om 
undervisning i undervisning. Og snarere end kollektive sociale kompetencer, 
synes Simon Siger at adressere mere individuelle vanskeligheder forbundet med 
tidens dominerende neuro-udviklingsforstyrrelser.

En anden formiddag samles alle til fødselsdagsfejring. De synger en sang, og 
Lila deler kage ud. Ida bemærker, at det er chokolade. Godt smagt Ida, siger 
REBECCA rosende og slår undervisningstonen an. ICDP (Internationalt 
Child Development Program), som det meste af personalet har været på 
kursus i, lægger vægt på rosens motiverende kraft (https://danskcenterfor-icdp.
dk), men spørgsmålet er, om ros i denne sammenhæng ikke transformerer en 
æstetisk hyggestund til en præstationssituation. Og hvis man betragter ros som 
en gave (Mauss 1994/2001), kan man sige, at det at rose placerer den rosende 
i en overlegen magtposition, præcis som den voksne i undervisningstonen. 
REBECCA beder herefter børnene svare på, hvorfor Lila er en god ven, og 
de skal nu række hånden op, hvis de vil sige noget. Tak for kage, siger Oscar 
mange gange, men det er der ingen, der responderer på. Oscar begynder at gå 
rundt i køkkenet for til sidst at gå ud. Senere snakker REBECCA dog med ham. 
Hun spørger ham, om han har hjulpet sin far med at male huset derhjemme 
og hvilken farve, det bliver. Oscar har ligesom flere af de andre børn sproglige 
udfordringer, og det er formentligt derfor hans sprog adresseres en del – men her 
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på en måde, der viser interesse for ham. Samtidigt oplevede vi dog flere gange, 
at ’naturlige’ sproglige input fra både Oscar og et andet sprogligt udfordret 
barn blev overhørt. Alt sammen vidner om et sprogsyn, hvor sprogstimulering 
mere handler mere om at øve gloser end at muliggøre deltagelse i praksis (Holm 
2010). Og at situationsfornemmelse og det at agere undervisningsminded elev 
nogle gange anses for vigtigere end børnenes forsøg på at positionere sig som 
udvekslingspartnere.

Endelig laver HELLE, der er optaget af børneperspektivet, en dag samling med 
børnene. Hun fortæller, at børnehaven skal indrettes på ny og at væggene bl.a. 
skal males. Er det en god idé? spørger hun og inviterer børnene til at udveksle 
idéer. Hvad kunne man ellers gøre? spørger hun og tilføjer: I er børnehavens 
indretningsudvalg. Bertram fortæller om noget, man kunne bygge, og HELLE 
beder ham om at tegne det. Han siger, han gerne vil have borgen med og begynder 
at lege med den. Det kan du lige få lov til, mens jeg snakker med William, siger 
HELLE, der synes at betragte William som mere seriøs udvekslingspartner. 
William snakker om at bygge en trappe, der fører ned til kælderen. Hvorfor to 
etager? spørger HELLE. Herefter beder hun børnene om at gå ud og tage to 
til tre billeder af gode steder i børnehaven. Det kan godt være, at Bertram tager 
billeder af en sko, men jeg vil alligevel prøve at udstyre børnene med kameraer, 
fortalte hun mig dagen før og fik på en og samme tid sagt, at alle skulle inkluderes, 
men også at hun ikke forventede lige seriøse indslag fra alle.

Lila vil ikke med ud at tage billeder og skal derfor ikke. Spørgsmålet er, om 
hensyntagen her sker på bekostning af læring. Børn med særlige behov fratages 
nemlig ofte muligheden for at lære, idet de mødes med omsorg og en ”kan 
du ikke, så skal du ikke”-tænkning (Kjær 2007). Bertram tager omvendt flere 
billeder, end de er blevet bedt om, og William filmer. HELLE vil printe et par af 
billederne ud, som hun så vil snakke med børnene om. At interviewe William 
og Ida kunne være godt, siger hun. Ida har ellers slet ikke deltaget i aktiviteten, 
fordi hun var syg, og William filmede i stedet for at tage billeder. Således synes de 
børn, HELLE på forhånd forventede var de mest seriøse udvekslingspartnere, 
også at ende med at blive det. Samtidigt må hendes valg forstås i lyset af, at enkelte 
forældre har kritiseret børnehaven for ikke at give deres børn udfordringer nok. 

En sjælden gang i mellem praktiseres altså mere formel samling, hvor 
undervisningstonen dominerer. Ind i mellem fokuseres dog på børneperspektivet, 
hvor de mindre- eller ikke-nok-udfordrede børn får mulighed for at indgå som 
ligeværdige udvekslingspartnere. Hvad indholdet af samlingen angår undervises 
der ofte i en række kollektive sociale kompetencer som at kunne vente på tur 
og vide, hvordan man er en god ven. Men ind i mellem, som i Simon Siger, 
undervises i undervisning og kognitive kompetencer som at kunne følge 
instrukser, lytte og være opmærksom. Fravær af disse kompetencer associerer til 
udbredte neuro-udviklingsforstyrrelser og peger på, at diagnostiske kategorier 
præger dele af arbejdet med det sociale.
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Kognitiv træning

De fleste dage er der ikke samling, og børnene breder sig efter frugten ud i huset, 
hvor de leger frit, eller de bliver hængende i køkkenet, hvor de voksne befinder 
sig det meste af tiden. I køkkenet bliver der ofte spillet forskellige analoge spil, 
typisk vendespil. Undervejs falder nogle af børnene fra, mens andre ubemærket 
støder til, ligesom de voksne glider ind og ud af spillene.

I Parate børn (Bach et al. 2020) så vi, hvordan pædagoger disciplinerer til 
social læring og ift. det faglige har en forestilling om at lege det ind. I Vestby-
daginstitution spiller man dog i høj grad læring ind, både faglig og social. 
Analoge spil fylder meget og er en central samværsform mellem børnene og de 
voksne. Den tone, der dominerer spillene, kan dog hverken karakteriseres som 
en undervisnings- eller en udvekslingstone. I stedet foreslår jeg et tredje begreb 
nemlig en træningstone. Træningstonen er ligesom undervisningstonen præget 
af et mangelblik, endda et diagnostisk. Men den er også kendetegnet ved at gøre 
noget ved manglerne inden for en ramme, som børnene mestrer, og som er 
præget af nærværende og opmærksomme voksne.

En formiddag efter frugten bliver Sarah og Lila fx i køkkenet og spiller 
vendespil med REBECCA. REBECCA beder Lila om at sige med ord, hvad 
der er på kortene i stedet for at pege. Hun er altså opmærksom på, at Lila, der er 
fænomenal til vendespil, men har sproglige udfordringer, får øvet gloser og det 
at sige noget. Bertram og Ida dukker op og inddrages i spillet. Bertram bliver 
sur over ikke at få nogen stik, og REBECCA spørger, om de skal spille på hold 
sammen. Bertram har også svært ved at tabe, og REBECCA er opmærksom på, 
at han skal lære at styre sit temperament. 

REBECCA siger de ord, der matcher billederne på kortene, for, som hun 
påpeger, så er det godt for børnene at kunne genkende dem. Generelt fortæller 
de voksne mig løbende, hvad de forskellige spil gør godt for. Disse forklaringer 
er givet et produkt af interaktionen med mig, men vidner også om en tænkning 
præget af føromtalte gloseorienterede sprogsyn samt både manifeste og skygge-
diagnoser. Det gælder til dels den megen sprogstimulering, arbejdet med at styre 
sit temperament, men også den voksnes reaktion, da Bertram og Ida efter et 
stykke tid alligevel ikke gider aktiviteten. REBECCA påpeger nemlig, at spillet 
er godt for den visuelle hukommelse og evnen til at koncentrere sig, og tilføjer, at det 
har især de to, der lige er gået, brug for. Også andre gange er der fokus på børnenes 
vanskeligheder ved at koncentrere sig, hvilket netop er en af de udfordringer, 
der kendetegner tidens dominerende neuro-udviklingsforstyrrelser. Fx ærgrer 
REBECCA sig på et tidspunkt over, at de ikke spillede Ludo med færre brikker, 
så Sarah og Mille ikke mistede koncentrationen.

Da vendespillet er slut, vil Sarah måle stikbunkernes højde, men REBECCA 
siger, hun skal tælle dem. Sarah og Lila forlader køkkenet, og i stedet ankommer 
Ida. Sammen med REBECCA og mig spiller hun Orchard. Spillet promoveres 
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indenfor ICDP og handler om at træne samarbejde mellem børn, og dermed 
også at forebygge adfærd, der er forbundet med neuro-udviklingsforstyrrelserne. 
I stedet for at spille mod hinanden, spiller man sammen mod en krage. Bertram 
kommer ud i køkkenet igen, og så er det bare ham og Ida, der spiller.

En anden dag spiller SANNE, Emma og Lila vendespil. På et tidspunkt kommer 
Oscar til, men så går Lila. Hun kan ikke med så mange, forklarer SANNE og 
viser på den måde forståelse for Lilas handling men italesætter samtidigt hendes 
udfordringer. SANNE stiller især Oscar mange spørgsmål omkring kortene, 
givet pga. hans sproglige udfordringer: Hvad er det? spørger hun. En tepotte, 
svarer han. Hvad farve har den? Etc. Således er tonen undervisende, men stadig 
inden for en spilramme og uden den hånden-i-vejret-dramaturgi, som vi ellers 
har set. Også JULIE benytter en dag en hyggelig omgang kortspil med Mille og 
Lila til at øve gloser og det at kunne koble ord og billeder.

Senere spiller SANNE et fiskespil med drengene. Hun siger et nummer, og 
så skal de fiske den fisk, der har det pågældende nummer. Hun giver en yngre 
dreng, der er på besøg, de mindste tal. Han lyser gevaldigt op under fiskespillet, 
hvor han ellers så ret trist ud til at begynde med. Da alle fiskene er fanget, skal de 
nummer for nummer tilbage i kassen.

Hvad skal vi nu lave? spørger SANNE og inviterer børnene til at udveksle idéer. 
Oscar vil spille vendespil med bogstaver. Han er skrap til det, så den voksne 
beder Bertram hjælpe sig. Du må ikke blive sur, hvis vi taber, siger hun og er 
opmærksom på hans temperament. SANNE benytter også spillet til igen at 
øve gloser og siger fx O som i ost, M som i … Og så siger Oscar mandag, mor, 
morgen etc. SANNE kalder ham venligt for bisse, hvilket er i overensstemmelse 
med ICDP, der fodrer en positiv tone. Tilsvarende kalder hun under en anden 
omgang vendespil Lila for smukke og bemærker opmuntrende, at Lila er ret 
snakkesalig den dag. Denne gang er SANNE mere korrigerende over for Oscar, 
som senere overtager hendes plads i spillet. Du må ikke kaste med tingene, siger 
hun til ham, mens han sidder på hendes skød. Men lidt senere: Du er sød, Oscar, 
som om hun er kommet i tanke om den tone, ICDP fordrer.

Når børnene enkelte gange spiller spil uden de voksnes deltagelse, transformerer 
de nogle gange spillene til decideret leg, hvor de tydeligvis har det sjovt. Her 
synes spillenes æstetiske dimension at tage over. En dag har drengene fx taget 
brikkerne ud af et kæmpe fire-på-stribe spil og leger højlydt, at det er burgere. 
Generelt er de analoge spil dog ej blot til lyst. De står ikke i modsætning til 
lysten, men rummer en mere dæmpet lyst, der er forenelig med målrettet faglig 
og social træning. 

Under et genbesøg i Vestby-daginstitution i efteråret 2021 blev det 
tydeligt, at en central kilde til pædagogernes fokus i de analoge spil er den 
skoleparathedsundersøgelse (Pearson & Quinn 1986/1992), som en af de 
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voksne hvert efterår laver individuelt med børnene. Undersøgelsen fokuserer 
på: sproglig formåen, hukommelse (visuel, auditiv), talforståelse, perceptuelle 
motoriske færdigheder og indlæringsmåde. Hvad angår de fire førstnævnte skal 
børnene lave små opgaver, bl.a. kunne koble ord og billeder, som hver giver 
ét point ved korrekt svar. Hvad angår sidstnævnte, indlæringsmåden, skal 
pædagogen ud fra sit kendskab til barnet give barnet nul eller et point ift. otte 
underpunkter. Disse angår bl.a. evnen til at koncentrere sig, begynde og fuldende 
aktiviteter, blive venner med andre børn og holde temperament og aggression 
inden for normale grænser. Scorer barnet under et bestemt antal point totalt eller 
inden for sproglig formåen eller talforståelse anbefales særlig hjælp. Pædagogerne 
fortalte, at børnene generelt scorer lavt på den visuelle hukommelse, og ud fra 
deres måde at tale om storegruppen i 2019 gætter jeg på, at mange af de børn 
havde en lav score totalt og i sproglig formåen.

Selvom ikke alle spillene er eksplicitte læringsspil, bruges de alle til at træne 
ovennævnte færdigheder og kognitive kompetencer. De voksne fortæller som 
sagt løbende, hvad de forskellige spil gør godt for. Vendespillet siges fx at være 
godt for hukommelsen, koncentrationen og den sproglige formåen – fravær af 
hvilke, ligesom de andre områder af skoleparathedsundersøgelsen, associerer 
til de dominerende neuro-udviklingsforstyrrelser. Desuden bliver børnene 
opfordret til at tælle stikkene efterfølgende, så talforståelsen trænes også ligesom 
det gælder i Ludo og fiskespillet. Og Orchard angår samarbejdet med andre 
børn og diverse andre færdigheder. 

Umiddelbart kunne man således sige, at spillene er præget af undervisningstonen 
og som i Simon Siger undervisning i undervisning, men også i andre kognitive 
kompetencer. Og så alligevel ikke. Dramaturgien er anderledes, og børnene 
skal ikke agere elever med hænderne oppe. Det er derfor jeg i stedet taler om 
en træningstone. Der er nemlig tale om en hyggestund, hvor voksne og børn 
er tæt sammen inden for nogle forenklede og strukturerede rammer, som især 
børnene med udfordringer synes at trives med. Spillene bliver her løsningen 
på visse børns vanskeligheder med det sociale livs diffuse karakter. De kan her 
være jævnbyrdige og nogle gange overlegne deltagere. Dog akkompagneres 
træningen af det, de har svært ved, ofte af en italesættelse af deres mangler – og 
dette på måder der tyder på, at diagnostiske kategorier er i spil. Men der er, som 
ICDP fordrer, ikke bare tale om ”en diagnostisk … identifikation af mangler” 
(Andersen 2018), men et aktivt og nærværende arbejde med at gøre noget ved 
manglerne. I det store hele minder spillene om et sprogstimuleringsprogram 
med billedlotteri, som Palludan beskriver i positive vendinger i slutningen af 
sin artikel fra 2007. Under spillet oplevede minoritetsbørnene nemlig nærvær 
med og opmærksomhed fra pædagogerne, og Palludan så en mulighed for, at de 
kunne deltage som udvekslingspartnere. I spillesituationen var der nemlig en 
tydelig struktur og forventningerne til, hvad børnene skulle, var klarere end i det 
almindelige ”sociale spil”. Dog påpeger Palludan, at programmet givet også var 
kendetegnet ved undervisningstonen og bare det at deltage udpegede barnet, 
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som en, der mangler. I Vestby-daginstitution opsøger børnene imidlertid 
frivilligt træningen og takker ja til den stående invitation til at gå i køkkenet 
og spille. Det er ikke noget, man udpeges til. Sådan er der er tale om en mere 
inkluderende træningstone, hvor børnene positioneres som deltagere.

Konklusion

Daginstitutionen har et alment opdrag, hvor den bl.a. skal fremme børns læring, 
og den har en særlig opgave, hvor den skal yde støtte til børn i vanskeligheder. 
I denne artikel har jeg vist, hvordan pædagogerne tilknyttet storegruppen i 
Vestby-daginstitution håndterer denne flerstrengede opgave gennem forskellige 
former for aktiviteter. For at forstå hvad læring og skoleforberedelse bliver til i 
en kontekst med mange udfordrede børn, har jeg benyttet og udvidet Palludans 
begreb om sprogtoner, ligesom jeg har inddraget forskning i diagnosekultur. 

Således har vi set, at formiddagsfrugten domineres af en udvekslingstone, hvor 
børnene mødes som ligeværdige udvekslingspartnere med ressourcer. Og vi 
har set, hvordan undervisningstonen ofte tager over i frokostsituationen, hvor 
børnene positioneres som elever. Både pædagogerne og enkelte forældre synes 
i højere grad, personalet laver noget, når de underviser, hvilket givet hænger 
sammen med tidens politiske fokus på læring og skoleforberedelse.

Mellem frugt og frokost oplevede vi en sjælden gang imellem samling, 
hvor undervisningstonen også dominerer. Indimellem fokuseres dog på 
børneperspektivet, hvor de mindre eller ikke-udfordrede-nok børn får mulighed 
for at indgå som udvekslingspartnere. Men typisk undervises i udveksling, 
dvs. en række kollektive sociale kompetencer. Ind i mellem undervises dog i 
undervisning og mere individuelle kognitive kompetencer som at kunne følge 
instrukser og være opmærksom. Fravær af disse kompetencer associerer til 
udbredte neuro-udviklingsforstyrrelser og peger på, at diagnostiske kategorier 
fra psykiatrien præger dele af arbejdet med det sociale.

De fleste dage er der dog, som vi har set, ikke samling og børnene leger enten 
frit eller går i køkkenet og spiller analoge spil med de voksne. Analoge spil fylder 
meget i storegruppen i Vestby-daginstitution og er en hel central samværsform 
mellem børnene og de voksne. Den tone, der dominerer spillene kan 
hverken karakteriseres som undervisning eller udveksling, men som træning. 
Træningstonen er ligesom undervisningstonen præget af et mangelblik, endda 
et diagnostisk. Men den er også kendetegnet ved at gøre noget ved manglerne 
inden for en ramme, der positionerer børnene som deltagere, og som er præget 
af nærværende og omsorgsfulde voksne. I den forstand er et mangelblik ikke 
nødvendigvis dårligt, ligesom et ensidigt ressourceblik ikke pr. definition er 
godt, da det kan skabe en blindhed ift. visse børns behov for særlige rammer.
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I denne artikel har jeg således udvidet Palludans analyseapparat med en ekstra 
tone, nemlig træningstonen, som jeg ser som de undersøgte pædagogers måde 
at håndtere tidens diagnosekulturelle forståelse af børns udfordringer som 
neurokognitive. Og mens Palludan påpeger, at tonerne er knyttet til børnenes 
forskellige positioneringer, har jeg vægtet den måde, de også er forbundet med 
forskellige aktiviteter. Alligevel ser jeg som Palludan, at der er en tendens til, 
at udvekslingstonen mest bruges ift. relativt privilegerede børn, her de mindre 
udfordrede eller ikke-udfordrede-nok børn. Desuden peger min analyse på, at 
for megen undervisning og træning risikerer at ske på bekostning af ikke bare 
ligeværdighed men også mere æstetiske oplevelser.

Dil Bach, lektor, DPU og CeDif
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Lars Rasborg

Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik 

I dette essay fortæller jeg om mine erfaringer som ung pædagogisk medhjæl-
per og pædagog. Jeg generaliserer erfaringerne og viser, hvordan de danner 
grundlag for en enhedsmodel, der koger alle pædagogiske metoder ind til 
blot tre grundlæggende typer. Undervejs reflekterer jeg over, om det over-
hovedet er en god idé at formulere metoder og modeller, og jeg fortæller 
om mit eget ubehag ved den slags. Et ubehag, der trækker tråde tilbage til 
dengang, jeg som teenager forlod min barnlige beundring af min far, og 
blev kritisk over for ham, der selv skrev om den slags. 

Pædagogisk praksis, generalisering, pædagogiske metoder, pædagogiske 
modeller.
De pædagogiske jobs, som jeg har haft (1977-90), har ført mig gennem tre 
forskellige forholdemåder til børn. Som mit første pædagogiske job blev jeg 
som 21-årig medhjælper i en børnehave i 1977. Det var næsten som selv at gå 
i børnehave igen. Jeg nød samværet med børnene, deres fantasi – og min egen, 
som kom i spil på nye, mere barnlige og gakkede måder. Ofte var jeg så opslugt 
af arbejdet, at jeg havde svært ved at gå, når dagen var slut. 

Men jeg var jo trods alt den voksne, og når et barn indimellem ikke gjorde, hvad 
jeg bad det om, og det blev ved med at nægte, selv om jeg sagde det mange gange, 
blev jeg irriteret og holdt stædigt fast i mit. Når det ikke hjalp, eller kun gjorde 
det værre, blev jeg vred og skældte ud. Enkelte gange blev jeg meget vred. Jeg var 
som et barn. Skiftede mellem at lege og have det dejligt, og blive vred, når jeg 
ikke fik min vilje.  

Det lettede, når jeg havde skældt ud, og i flere tilfælde gjorde børnene, hvad jeg 
forlangte, så metoden virkede også. Men lettelsen varede ikke længe, for jeg syntes, 
det var skamfuldt at tage sådan på vej. Ikke bare pædagogerne i børnehaven, 
men også medhjælpere, der var lige så unge, som mig, klarede sig meget bedre. 
Indimellem frygtede jeg også, at jeg ville få en påtale. Men der skete ikke andet, 
end at en pædagog eller en af de andre medhjælpere kom hen og sagde til mig, 
hvad hun troede, at barnet reagerede på, eller hvad der måske kunne være en 
hjælp for barnet. Problemet løste sig hver gang, og jeg blev gradvist mere moden. 

Efter et år som medhjælper, kom jeg på pædagogseminariet. Som mit første job 
efter eksamen blev jeg i 1981 støttepædagog på fuld tid for et børnehavebarn. 
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Barnet kom let i konflikt med andre, både børn og voksne, og blev voldsom, og 
det gjorde stort set aldrig, hvad jeg bad det om. Udfordringen var klart større end 
de udfordringer, jeg hidtil havde mødt, både som medhjælper og i praktikforløb 
og vikariater under uddannelsen. 

Heldigvis blev jeg ikke irriteret eller vred, som da jeg var medhjælper. Jeg vidste 
bare ikke, hvad jeg skulle gøre – ud over foreløbig at lade være med at bede barnet 
om særlig meget. Desuden tog jeg en hel del ud af huset med barnet. Derved blev 
det selv såvel som de andre børn og det øvrige personale skånet mod konflikt. 

Så kom jeg på sporet af en bog, der foreslog den meget enkle metode at stille hv-
spørgsmål, bare ikke spørgsmålet: Hvorfor? For det sværeste at vide, er hvorfor 
vi handler og føler, som vi gør. Vejledt af bogen stillede jeg utallige spørgsmål til 
barnet hver dag: Hvad vil du? Hvad gør du? Og hvordan er det at gøre? Barnet 
svarede på spørgsmålene og jeg lærte dets oplevelser og verden at kende (bogen 
var Oaklander, 1978).

Uden at jeg gjorde noget direkte for det, blev barnets adfærd mere og mere 
velreguleret, som hos andre børn på samme alder. Kommunen havde bevilget 
støttepædagog for et år, men efter 10 måneder havde jeg overflødiggjort mig selv 
(kontakten med barnet bevarede jeg dog gennem en årrække, og resultatet viste 
sig holdbart).  

Mit tredje og sidste job som pædagog var på en døgninstitution, hvor jeg var 
ansat fra 1982 og indtil jeg blev psykolog i 1991. Heller ikke der gjorde børnene, 
hvad man bad dem om, og de kom let i voldsomme konflikter med andre. Men 
her hjalp det sjældent at stille spørgsmål, som jeg med succes havde gjort som 
støttepædagog. For børnene svarede ikke, eller de sagde: ”Det ved jeg ikke” eller 
”bland dig uden om!” eller de råbte ukvemsord. 

Jeg følte afmagt og frustration, og det faldt mig ind, at jeg kunne prøve selv at 

sige det, som børnene måske ville sige, hvis de havde svaret på spørgsmålene. 
Senere begyndte jeg at kalde det at spejle barnet. Et normalt spejl viser jo det, 
man holder op for det, altså det synlige. I mine spejlinger var der tale om et 
anderledes, ’magisk’ spejl, som viste det usynlige: de tanker og følelser, som 
barnet måske rummede, men ikke formulerede i ord. 
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Ved at se på min afdelingsleder i samvær med børnene, lærte jeg desuden noget 
nyt, som jeg senere kaldte jeg-støtte. Når børnene for eksempel skulle i seng om 
aftenen, vekslede min afdelingsleder mellem at holde sig tæt ved siden af hvert af 
de to-tre børn, hun tog sig af. Hun guidede det enkelte barn gennem processen, 
som med et lille barn, selv om det var 10 år gammelt. Desuden sænkede hun sine 
krav til det og øgede hjælpen, set i forhold til, hvad man almindeligvis ville gøre 
over for en 10-årig. Endelig tog hun det fulde ansvar og ændrede sin hjælp, når 
noget alligevel gik galt, ligesom vi spontant gør med spæde og helt små børn.

I løbet af de følgende mange år generaliserede jeg ganske langsomt mine erfaringer 
fra de tre pædagogiske jobs. Det førte frem til den idé, at der grundlæggende set 
findes bare de tre måder at forholde sig til et barn på, som jeg kom igennem i 
de pædagogiske jobs: At stille krav, at spørge barnet og at spejle det og give det 
jeg-støtte. 

Enhedsmodellen – kort fortalt

I de seneste år har jeg arbejdet med at formulere ideen om de tre grundlæggende 
forholdemåder i en enhedsmodel for metoder (Rasborg, 2021). Modellen kan 
fortælles ved hjælp af et simpelt eksempel, hvor der blot indgår en voksen (en 
mor, far, pædagog eller lærer) og et barn. Den voksne har forberedt et måltid 
og vil gerne have, at barnet kommer og spiser. Hun lægger ud med at anvende 
enhedsmodellens førstevalg ved ganske enkelt at bede barnet gøre det, hun 
ønsker. Hun siger: ”Kom, der er mad nu!” Barnet kommer og deltager i måltidet. 
Førstevalget har fungeret efter hensigten, og så er der ifølge enhedsmodellen 
ingen grund til at foretage sig yderligere.

Hvis barnet derimod ikke gør, som den voksne siger, men fx nægter at komme, 
slet ikke reagerer på anmodningen eller siger: ”Ja”, men ikke kommer, så foreslår 
modellen det som det mest nærliggende i en demokratisk opdragelse at træffe 
andetvalget. I andetvalget opsøger den voksne barnet for at høre dets mening. 
Hun spørger det for eksempel: ”Hvad er du i gang med?” og ”Hvornår kan du 
være klar?” eller: ”Er du ikke sulten?” Hvis barnet og den voksne når frem til 
en fælles løsning på problemet, for eksempel at barnet kommer nogle minutter 
senere, og barnet faktisk kommer, så har metoden virket efter hensigten. Der er 
ifølge enhedsmodellen ingen grund til, at den voksne foretager sig mere.
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Hvis barnet og den voksne derimod ikke når frem til en fælles løsning, som 
fungerer – for eksempel svarer barnet ikke på den voksnes spørgsmål, eller det 
gør ikke som aftalt – så foreslår modellen, at den voksne træffer tredjevalget. I 
tredjevalget siger hun det, som måske er barnets mening, men som det ikke selv 
siger, fx: ”Måske er du ikke sulten. Det kunne jo være en god grund til ikke at 
komme”. Eller: ”Måske er du bare så optaget af legen, og vil helst fortsætte med 
den indtil du føler dig sulten”.

I tredjevalget kan den voksne desuden sænke sit krav ved for eksempel at sige: 
”Nu kan du komme og sidde lidt med ved bordet. Så kan vi jo se, om du får lyst 
til mad. Bagefter kan du lege videre”. Den voksne kan desuden bringe sig tæt 
på barnet og for eksempel lægge sin hånd på dets skulder og føre det i retning af 
spisebordet.

Som denne korte beskrivelse af enhedsmodellen viser, drejer førstevalget sig 
alene om, hvad den voksne ønsker af barnet. Andet- og tredjevalget drejer sig 
desuden om barnets mening. I andetvalget lægger den voksne op til, at barnet 
taler for sig selv og siger sin mening. I tredjevalget taler den voksne for barnet og 
siger, hvad det måske mener, men ikke selv har givet udtryk for.1

Jeg betragter enhedsmodellen som en hypotese, der må afprøves i praksis, før 
man kan sige noget om, hvorvidt den holder og er en hjælp for praksis. Men 
selv hvis erfaringer støtter modellen på meget overbevisende måde, kommer 
der for mig at se aldrig et tidspunkt, hvor den kan anses for bekræftet. For 
det kan aldrig udelukkes, at der en dag høstes erfaringer, som går imod den 
og bør give anledning til revision eller forkastelse af den. Desuden må de 
samfund, der hidtil har ændret sig, forventes også i fremtiden at ændre sig, og 
også samfundsforandringer må kunne føre til, at modellen viser sig svag og må 
revideres eller forkastes.

Generaliseringer, der lukker og åbner

Enhedsmodellen er en generalisering af erfaringer, og som ved al generalisering 
indebærer det en risiko for at udelade væsentlige nuancer eller hele sider af 
erfaringerne.  Desuden kan der være erfaringer, som modellen slet ikke tager 
højde for. Begge dele kan betyde, at modellen ikke er dækkende for den brogede 
1  Jeg har, som det er fremgået, en særlig aktie i enhedsmodellens tredjevalg, spejling og jeg-støtte. 
Det bør give anledning til opmærksomhed over for, om jeg favoriserer de metoder.
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virkelighed, som jeg hævder, at den er en generalisering af. Måske fordrejer den 
ligefrem virkeligheden og lukker af for ny erkendelse. 

Hvis jeg modsat er så heldig eller måske forstandig, at generaliseringen faktisk 
er dækkende, kan det være, at den bidrager til en ny og brugbar måde at 
se virkeligheden på. Men måske kan jeg være lige så heldig med en lukkende 

generalisering. For det er ikke givet, at andre godtager den. Tværtimod kan man 
tænke sig, at jo mere min generalisering lukker noget væsentligt ude, desto mere 
vil det ægge andre til at modsige den. Derved vil den lukkende generalisering 
måske ligefrem kunne virke særligt åbnende for hidtil oversete erfaringer og nye 
begrebsliggørelser og generaliseringer. Enden kan blive, at min generalisering 
må forkastes, men at den forinden fik sat en proces i gang, som førte til en ny 
generalisering, der til gengæld må antages.  

Om en sådan kritisk proces går i gang i os, når vi møder generaliserede erfaringer, 
det afhænger så vidt jeg kan se af vores personlige og kollektive tilbøjeligheder. 
Tager vi uden videre generaliseringer (og andre påstande) til os som sandheder? 
Eller tager vi dem som oplæg til at tænke selv, høste egne erfaringer og gå i 
diskussion med generaliseringen?

Hvis der ellers er hold i dette, som i sig selv er en generalisering, så er problemet 
ikke, om enhedsmodellen ’i sig selv’ åbner eller lukker for erkendelsen. Problemet 
er, hvis modellen tages som en sandhed, frem for som oplæg til at tænke selv 
og gøre egne erfaringer. Med andre ord afgøres spørgsmålet om, hvorvidt en 
generalisering åbner eller lukker for erkendelsen, ifølge disse overvejelser ikke af 
generaliseringen selv, men af, hvordan vi modtager den.

Vi har modeller nok 

Jeg har haft et ubehag ved at skrive om enhedsmodellen, og ligesom modellen 
selv, har også ubehaget en lang historie. 

Også min far skrev om pædagogiske metoder og modeller. Som barn så jeg op til 
ham, fordi han var så klog, sådan som de voksne ofte og af gode grunde er det i 
et barns øjne. I gymnasieårene, hvor jeg blev kritisk over for næsten alt ved ham, 
anså jeg modellerne for en pædagogisk teknologi, der pressede mennesket og 
livet ind i begrænsende, firkantede bokse med pile imellem. Når jeg i dag bladrer 
i min fars bøger, kan jeg konstatere, at min ungdommelige kritik i det store og 
hele har holdt sig intakt. 
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Gennem de mange år, hvor jeg nu selv har arbejdet med pædagogiske spørgsmål, 
har jeg desuden følt et tiltagende ubehag ved den uendelige strøm af udgivelser 
som handler om pædagogiske metoder og modeller, der ligner hinanden, men 
kalder sig noget forskelligt, og som slås op på at være ”netop det, du mangler i 
din pædagogiske praksis”.  

På den anden side vil jeg hævde, at vi ikke kan undvære metoder og modeller. 
Som jeg ser det, er metoder ikke andet end handlemåder (der kan være sat 
mere eller mindre i system og have navne), og hverken pædagogisk eller anden 
menneskelig praksis er mulig uden handlemåder. Tilsvarende anser jeg ikke 
modeller for at være andet end generaliserede og forenklende billeder af en 
mangfoldig virkelighed, som gør det lettere (og i visse tilfælde overhovedet 
muligt) for os at finde rundt i den. 

Hvis det passer, er problemet ikke metoder og modeller som fænomener, eller 
at der udgives bøger og artikler om dem. Problemet er snarere, at metoder og 
modeller med stigende styrke er udsat for markedsgørelse på linje med varer som 
tandpasta og mobiltelefoner. Ligesom andre virksomheder, vil både forlag og 
forfattere være leveringsdygtige i det, som markedet vil aftage. Så er de ligeglade 
med, om der allerede findes tilsvarende produkter på markedet, måske endda et, 
som både er bedre, mere bæredygtigt og billigere.

Jeg vil påstå, at jeg som forfatter ikke er parat til at levere det, som markedet 
ønsker, men kun det, jeg tror på og brænder for, også når det ikke sælger. Det 
dæmpede mit ubehag ved at skrive om enhedsmodellen, at den koger markedets 
mylder af metoder ind til blot tre grundlæggende typer. Selv ser jeg det, som 
en indirekte kritik af den markedsgørelse af pædagogiske metoder, som jeg 
her gør direkte, og som en form for forbrugervejledning. Desuden ligner 
enhedsmodellen så vidt jeg ved ikke noget, som allerede er publiceret, og jeg er 
ivrig efter korrektion, hvis jeg tager fejl. Videre bilder jeg mig ind, at jeg særligt 
i bogform skriver argumenterende og reflekterende, og jeg opfordrer til kritisk 
læsning. Endelig skriver jeg om enhedsmodellen, at jeg ikke regner den for sand, 
men ser den som en hypotese, der eventuelt kan få værdi gennem den enkeltes 
kritiske tænkning og efterprøvende praksis. Om disse kønne ord har substans, 
det håber jeg, at læserne vil vurdere, og jeg håber, at de vil fremsætte deres kritik. 
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Ingen metode kan alt

I hvert af mine tre pædagogiske jobs dyrkede jeg en enkelt metode. Med 
enhedsmodellen samler jeg dem og lægger op til, at man sammen med det 
samme barn kan veksle mellem dem. Synspunktet, som det leder frem til, er, at 
alle metoder kan noget, men at ingen kan alt.  

Desuden mener jeg, at man, trods modsætninger mellem metoderne, ud 
fra et demokratisk synspunkt kan beskrive dem på en sammenhængende 
måde. Modsætningen mellem førstevalgets krav til barnet og den frihed, som 
andetvalget giver det, udtrykker det velkendte: at et barn i et demokratisk 
samfund både har pligter og frihedsrettigheder. Et barn skal for eksempel lære 
at læse og lade være med at slå, men har frihed til at mene, hvad det vil, også 
om pligterne, og ret til at få indflydelse under hensyntagen til dets alder og 
modenhed. Hovedeksemplet på førstevalget er helt almindelig opdragelse, og 
eksempler på andetvalget er anerkendende og narrativ pædagogik.      

Videre udtrykker tredjevalget, spejling, at det ikke nødvendigvis er let for et barn 
at vide, hvad det mener eller at sige det, og dermed at benytte sin demokratiske 
ret. Måske mangler barnet ord for sine følelser og tanker, det er bange for, hvad 
det fører med sig, hvis det ytrer sig, eller det tror ikke på, at dets ytringer vil ændre 
noget. Men i et demokrati er også meninger, der endnu ikke er udtrykt, vigtige 
at lytte efter, og det er, hvad den voksne forsøger i spejling. Jeg-støtte bygger på 
spejlende tanker, og er også et tredjevalg. Støtten udtrykker, at det ikke altid 
er let for et barn at handle imod sin lyst, at det er normalt og at ubehaget kan 
forstås og mildnes. 

Endelig står tredjevalget (spejling), hvor den voksne taler for barnet, i 

modsætning både til førstevalgets krav til barnet og andetvalgets betoning af, at 
barnet må tale for sig selv. Men barnets modstand mod et krav (dets uenighed) 
kan mildnes gennem spejling, selve kravet kan mildnes ved brug af jeg-støtte, og 
spejling leder i retning af, at barnet begynder at tale for sig selv. Anvendelsen af 
tredjevalget kan derved gøre første- og andetvalget virkningsfulde.

Når det således er muligt at se modsatte metoder i en sammenhæng, leder det 
mig til den tanke, at modsætningerne i virkeligheden ikke befinder sig mellem 
metoderne, men i samfundet. Det er  modsætninger, som hører et demokratisk 
samfund til. Modsætningerne bliver let særligt tilspidsede for et barn, men kan 
favnes af modsatrettede metoder.
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Perspektiver

Enhedsmodellen bryder med en tradition for som opdrager eller institution 
at tilslutte sig et enkelt koncept, for eksempel narrativ pædagogik, og fravælge 
andre fra sin praksis (Holmgren 2010 er eksempel). For hvis det er sandt, at alle 
metoder kan noget, men at ingen af dem kan alt, så er der brug for, at den voksne 
mestrer metoder af alle modellens tre typer (hvortil kan komme blandformer), 
det vil sige metoder af principielt set alle typer. 

I udviklingen af enhedsmodellen er jeg selv blevet mere opmærksom 
på, at alle metoder kan noget, også dem, jeg som udgangspunkt ikke 
bryder mig om. For eksempel konsekvenspædagogik (Bay 2005), selv om 
den nyder officiel anerkendelse (jf. bekendtgørelse om Træningsskolens 
arbejdsmarkedsuddannelser). 

I konsekvenspædagogik ved pædagogen, hvad der skal til, for at eleven får 
mulighed for at lære at leve op til de sociale normer. Han er alvidende, som i 
almindelig pædagogik, og alle metoderne i konceptet hører hjemme i førstevalget. 

Pædagogikken tildeler individet det fulde ansvar for sine handlinger, uanset 
dets livsvilkår. For individet har frihed til at vælge, om det fortsat vil gøre de 
ulykker, det har været igennem, til sin historie, eller ikke længere vil dette. 
Konsekvenspædagogik regner således ikke som andre koncepter med, at 
mennesket kan være begrænset af sine livsvilkår, for eksempel omsorgssvigt.

Uagtet at jeg mener, at individet i høj grad kan være begrænset af sine livsvilkår, 
har jeg indset, at konsekvenspædagogikken har en styrke: Den kan yde indlevelse 

i det individ, der for eksempel har været udsat for svigt og som oplever indlevelse 
i, hvor hårdt det må have været, som at blive set på som en svag person. Hvis 
pædagogen derimod ser på denne person som fuldt ansvarlig som alle andre og 
viser tiltro til hans evner, oplever han at blive anset for et fuldgyldigt menneske. 
Den styrke, som pædagogen derved tilskriver det pågældende individ, lægger pres 
på ham til at handle ansvarligt, og for eksempel vælge at begynde at passe skolen. 
I visse tilfælde er det måske det, der skal til, for at den pågældende begynder at 
træffe mere ansvarlige og modne valg. 

Selv om konsekvenspædagogikken er autoritær, er der således tilfælde, hvor det 
måske er mere humant at anvende den, end at lade være. For fører det til, at 
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den unge bliver en selvstændig samfundsborger frem for eksempelvis at være 
afhængig af overførselsindkomst, så vil de fleste vel være enige i, at der er opnået 
en langsigtet frihed, der langt overgår den midlertidige, autoritære ’tvang’, som 
pædagogikken  indebærer. 

Arbejdet med enhedsmodellen har givet mig mange af den slags små, 
verdensudvidende opdagelser. Jeg har forsøgt at beskrive dem i min bog, og det 
må vise sig, om de også vil udvide andres verden.

Lars Rasborg, pædagog, cand.psych., specialist i klinisk 
børnepsykologi, praktiserende psykolog
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