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nPædagogik og uddannelse er politikernes patentløsning på næsten alle tidens store 

udfordringer – fra økonomisk krise og arbejdsløshed til bandekriminalitet og 
folkesygdomme. Kan pædagogikken leve op til de tårnhøje forventninger,  

eller har den fået storhedsvanvid?

Af  Malene Fenger-Grøndahl
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ØKONOMISK KrISE. Kontanthjælp. 
Kriminalitet. Umiddelbart vidt forskellige 
udfordringer, men en ting har de til fælles: 
Udfordringerne skal løses med uddannelse. 
For eksempel skifter kontanthjælpen navn til 
’uddannelsesstøtte’ for unge under 30 år. 

Uddannelse er i stigende grad blevet den 
medicin, der ordineres fra politisk hold, når 
dårligdomme skal kureres. Om det drejer 
sig om kriminelle unge, der skal på ret køl, 
jobsøgende, der skal i arbejde, den nationale 
konkurrencekraft, som skal styrkes, eller den 
sociale lighed, der skal sikres. Uddannelse  
er svaret. 

Ifølge Jonas Lieberkind, der er adjunkt ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
på Aarhus Universitet, er det nyt, at de pæda-
gogiske rationaler ses som løsningen på næ-
sten alle den moderne verdens udfordringer.

»Jeg mener, der har fundet en pædago-
gisering af den moderne verden sted. En 
pædagogikkens ekspansion, hvor de pædago-
giske rationaler har sprængt sine rammer og 
spredt sig til områder, som før var præget af 
traditionelle politiske, sociale og psykologiske 
diskurser,« siger Jonas Lieberkind. 

Han har skrevet ph.d.-afhandling om det, 
han benævner ’den edukative diskurs’, som 
netop handler om, hvordan de pædagogiske 
rationaler ikke længere kun gælder i klas-
selokaler og børnehaver, men har spredt sig 

og gør sig gældende i så godt som alle kroge 
af samfundet og angår os alle. Og det er i 
lyset af denne udvikling, at eksemplerne fra 
den politiske verden skal forstås, forklarer 
Jonas Lieberkind.

En måde at deale med problemer på
I det politiske ser Jonas Lieberkind mange 
eksempler på, hvordan den edukative diskurs 
kommer til udtryk. 

»Se bare på, hvordan politikerne har 
argumenteret for de seneste års reformer og 
besparelser. De lanceres med henvisning til, at 
tiltagene satser på uddannelse, opkvalificering 
og kompetenceudvikling. Og så er det som 
om, besparelserne glider lidt nemmere ned 
hos os alle sammen.« 

Jonas Lieberkind peger på kontanthjælps-
reformen som et aktuelt eksempel. reformen 
betyder bl.a., at unge under 30 år ikke længere 
skal have kontanthjælp, men får deres ydelser 
beskåret til SU-niveau i det, der nu meget 
symptomatisk kaldes ’uddannelsesstøtte’. 

»Og hvorfor er det lige det beløb, man er 
landet på i besparelserne på kontanthjælpen?« 
spørger Jonas Lieberkind retorisk. 

»På den måde er det tydeligt, hvordan 
kontanthjælpen, som jo egentlig er en social 
ydelse, tænkes ind i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng,« siger Jonas Lieberkind. 

»Den edukative diskurs betyder, at uddan-
nelse bliver den naturlige måde for os alle 
sammen som samfund og derfor også for 
politikerne at deale med problemer på. Pro-

»Jeg mener, der har fundet 
en pædagogisering af 
den moderne verden 

sted. En pædagogikkens 
ekspansion.«

idehistoriker jonas lieberkind

TU
r

e
 a

n
d

e
r

se
n

8  Asterisk jUNi 2013



blemer, som måske egentlig er en anden slags 
problemer, og som vi tidligere betragtede og 
håndterede inden for eksempelvis socialpo-
litikken. De bliver i den edukative diskurs 
omformet til mangel på humane ressourcer 
og uddannelsesproblemer.«

Mode i pædagogik
I dag vedrører de pædagogiske rationaler 
mange andre aspekter af vores liv end dem, vi 
traditionelt forstår som pædagogiske forhold.

»Behovet for og kravet om human udvikling 
er i dag ekstremt, og der er gået mode i de 
pædagogiske rationaler, så alt fra coaching til 
erhvervsudvikling benytter sig af logikker og 
rationaler fra den pædagogiske diskurs,« siger 
Jonas Lieberkind.

Han mener dog ikke, at pædagogiseringen 
kun er et modefænomen. 

»Udviklingen er også udtryk for, at pædago-
gikkens logik rammer lige ind i en elementær og 
simpel lyst eller drift til at udnytte sit humane 
potentiale, som mennesket har været drevet af, 
lige siden skriften blev opfundet,« siger han

Storhedsvanvid eller ej?
Uddannelse og pædagogik har altid spillet en 
central rolle i moderne samfund. Men selv om 
den humane drift har sat sig spor i menne-
skets kultur- og civilisationshistorie gennem 
årtusinder, er begreber som livslang læring, 
medarbejderudviklingssamtaler og human 
resource management trods alt af nyere dato. 
Uddannelsespolitikken har heller ikke altid 
været det første håndtag, politikerne tog fat i, 
når samfundsmæssige problemer skulle løses.

Er udviklingen udtryk for, at pædagogik 
som fag har fået storhedsvanvid? Jonas Lie-

berkind mener, spørgsmålet må besvares med 
et både-og.

»Ja, der er en tendens til, at politikere og 
andre samfundsaktører tror og håber, at de 
pædagogiske rationaler kan løse en hel række 
af vor tids største civilisatoriske udfordringer. 
Læg fx mærke til, hvordan den edukative dis-
kurs håndterer et af tidens vigtige mantraer, 
bæredygtighed,« siger Jonas Lieberkind. 

Han forklarer, hvordan man med de pæda-
gogiske rationaler er i stand til at ’vækste’ og 
udvinde det humane råstof på en bæredygtig 
måde; man uddanner stadigt flere undervi-
sere og Hr-konsulenter, som uddanner nye 
coaches, man skaber nye innovative design, op-
levelser, indsigter og vækstmarkeder, som kun i 
lille grad slider på vores alles fysiske verden.

»Og ifølge den edukative logik er potentialet 
tilsyneladende ubegrænset, hjerneforskerne 

›

 s E N d 
pæ dag o g i k k E N 

i N d
er uddannelse den afgørende 

faktor i kampen mod 
bandekriminalitet, eller 

skal der mere til? 

» Uddannelse holder unge ude af 
bander«. Sådan lød overskriften 
på en artikel i rødovre Lokal 
Nyt i april 2013. I rødovre 
kommune er der en markant 

tilbagegang i kriminaliteten blandt unge. 
Successen med at bremse ungdomskrimina-
liteten og forebygge rekruttering af unge til 
bandemiljøerne har gjort rødovre berømt 
blandt kommunerne på Københavns Vestegn. 

Umiddelbart bekræfter overskriften således 
den generelle tro på, at uddannelse er svaret 
på tidens udfordringer. Men læser man videre 
i artiklen, vil man opdage, at overskriften 
dækker over en bred indsats, hvor rødovre 

Kommune har etableret et tæt samarbejde 
mellem skoler, politi, socialforvaltning, biblio-
teker og fritidsinstitutioner. 

Og det er netop det, der skal til. En bred 
indsats. Uddannelse gør det ikke alene. Det 
forklarer Line Lerche Mørck, der er lektor i 
pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet. 
Hun har siden midten af 1990’erne forsket i 
marginaliserede unge og voksnes hverdagsliv. 
Ud fra disse erfaringer siger hun: 

»Vi har generelt et alt for snævert fokus på 
uddannelse. Vi tror, at det bare handler om 
at få de ’utilpassede’ unge ind i uddannelses-
systemet, men det traditionelle uddannel-
sessystem og den form for pædagogik, det 
baserer sig på, har store begrænsninger, og de 
bliver en barriere for mange af de unge, jeg 
har mødt i min forskning. I den forstand lider 
uddannelsestænkningen af storhedsvanvid, 
når vi tror, at de skærpede uddannelseskrav til 
de unge, vil afhjælpe de marginaliserede unges 
situation,« siger Line Lerche Mørck. 

Hun har mange konkrete eksempler på, 
hvordan uddannelse ikke uden videre er løs-
ningen på de unges problemer.

»For unge, der fx er opvokset i et særligt 
geografisk område, som er ramt af bande-
konflikter, kan noget så banalt som uddan-
nelsesstedets geografiske placering være en 
forhindring, for selvom de ikke selv er en 
aktiv del af bandemiljøet, er der ganske enkelt 
steder, hvor de ikke kan komme uden at frygte 
for at få bank. Eller hvis de skulle have været 
så heldige at have fået en praktikplads, kan det 
være en barriere for dem at skulle tage med 

mester ud og lave noget i geografiske områder, 
som deres eget er i konflikt med. Sådanne 
barrierer er svære at forklare og forstå for en 
mester og uddannelsesstederne, og de unge vil 
have svært ved at passe deres uddannelse.«

Line Lerche Mørck fortæller om andre unge, 
der mangler noget så basalt som ro til at lave 
lektier, fordi de deler værelse med tre mindre 
søskende. Andre har kun oplevet nederlag i de-
res skoletid og har derfor vendt skolen ryggen 
og finder anerkendelse i andre sammenhænge.

»Sådanne unge er måske nok umiddelbart 
uden for skolens eller uddannelsessystemets 
rækkevidde, men de er ikke uden for pæda-
gogisk rækkevidde. Og hvis samfundet skal 
nå dem, kræver det, at vi går anderledes til 
værks,« siger Line Lerche Mørck.

Hun taler for en meget bredere pædagogisk 
tilgang, såkaldt implicit pædagogik. En tilgang, 
der giver plads til alternative læreprocesser, og 
hvor man samarbejder om noget vigtigt, man 
brænder for, sammen med andre aktører og 
ikke bare pædagoger eller lærere, der vurderer 
ens mangel på succes. Når man arbejder sam-
men om noget fælles, så kan parterne sammen, 
ved siden af den fælles aktivitet, tage hånd om 
og blive klogere på de mange andre, ikke-
pædagogiske forhold, der er medbestemmende 
for de unges ofte komplicerede situation, 
forklarer Line Lerche Mørck.

Eks-rødder og eksperter 
Siden 90’erne har Line Lerche Mørck beskæf-
tiget sig med forebyggende gadeplansarbejde, 
de seneste år mere fokuseret på bandekri-
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peger på, at vi kun benytter en lille del af 
vores mentale ressourcer. Så jo, i den forstand 
kan man sige, at der er tale om storhedsvan-
vid,« siger han.

»Men svaret er også nej, for det er ikke 
pædagogikken selv, der påstår, at den kan løse 
alt og har ubegrænset potentiale. Det er poli-
tikere og erhvervsfolk, der taler om, hvordan 
uddannelse fører til flere kreative arbejdsplad-
ser og mere vækst, og hvordan uddannelse er 
nøglen til, at alle kan bidrage til samfunds-
økonomien. Det er fremmede aktører, andre 
discipliner, som tror og håber, at de edukative 
rationaler er det, verden har brug for.«

Jonas Lieberkind peger på, hvordan 
erhvervslivet for eksempel tager dele af det 
pædagogiske tankesæt og vokabularium til 
sig, transformerer det og ’spytter det ud’ igen 
iklædt modeord som ’innovationskraft’ og 
’kompetenceløft’. De nye begreber vender så 

tilbage til den pædagogiske verden, hvor de 
pædagogiske fagfolk nogle gange næsten ikke 
kan genkende begreberne, som noget der 
hører til deres eget forsknings- og praksisfelt. 

»Så i takt med at pædagogikken ekspanderer 
udover egne grænser, bliver den pædagogiske 
diskurs også selv penetreret af stat, erhvervsliv 
og andre aktører og deres strategiske interesser.«

Så falder hammeren
Nu kan man så spørge, om der er grænser for 
denne pædagogikkens voldsomme ekspan-
sion? Er der med andre ord forhold, der ligger 
hinsides pædagogisk rækkevidde?

»Der har og vil altid være mennesker og 
aspekter af det sociale liv, der er uden for 
pædagogisk rækkevidde, som for eksempel 
gruppe- og massedynamikker, kærlighed, lyst, 
afvigelser, had, terror, vold og fx bandekrimi-
nalitet,« siger Jonas Lieberkind.

minalitet og de såkaldte exit-programmer 
og har i den forbindelse netop bidraget med 
praksisudvikling inden for samarbejdet 
mellem ngo’er, uddannelsesprofessionelle og 
bandemedlemmer.

Som et eksempel på at unge via alternative 
pædagogiske processer kan blive produktive 
samfundsborgere, nævner Line Lerche Mørck 
et projekt, hvor tidligere rødder fra Blågårds 
Plads på Nørrebro blev inddraget som 
gadeplansarbejdere i arbejdet med at hjælpe 
andre unge ud af kriminalitet. 

»De unge eks-rødder, som også blev kaldt 
’vilde gadeplansarbejdere’, kunne noget, som 
ingen af de professionelle fagpædagoger kun-
ne. De kunne møde de unge med en anden 
forståelse og legitimitet end de uddannede 
pædagoger,« fortæller hun. 

På den måde opstod der en helt anden type 
læring end den, der finder sted i det traditio-
nelle uddannelsessystem. 

»Mange af eks-rødderne havde svært ved at 
formulere sig skriftligt, men i deres rolle som 
’vilde gadeplansarbejdere’ blev nogle af deres 
’streetwise kompetencer’ anerkendt, også som 
noget vi andre kan lære af.« 

Line Lerche Mørck understreger, at mange 
af eks-rødderne i udgangspunktet havde haft 
et ønske om at uddanne sig og få et normalt 
liv med familie og fast arbejde. Men fordi de 
ikke kunne leve op til uddannelsessystemets 
krav, havde de i stedet søgt anerkendelse i de 
kriminelle miljøer. 

»Da de så fik chancen for at bruge deres 
kompetencer på gadeplan, voksede de. Det 

viser sig ofte, at de, der anses for at være 
’uden for pædagogisk rækkevidde’, kan vokse 
i bevægelige læringsmiljøer, hvor der fx ikke 
er så stærkt individuelt fokus, men hvor man 
gør noget sammen og supplerer hinanden. Får 

de succes og anerkendelse i sådan et lærings-
miljø, er der en chance for, at de siden kan 
finde en plads i uddannelsessystemet og få 
anerkendelse i form af et uddannelsesbevis, 
som så kan give dem adgang til en større del 
af arbejdsmarkedet,« siger hun.

Brug for eksperimenter
Line Lerche Mørcks håb for fremtiden er 
derfor ikke, at pædagogikken bliver diagnosti-

ceret med storhedsvanvid og forment adgang 
til nogle af de områder, den har indtaget og er 
blevet inddraget i.  
I stedet håber hun, at de pædagogiske meto-
der og tankegange vil blive bredere, så der bli-
ver plads til eksperimenter, der for eksempel 
tillader eks-rødder og andre med værdifuld 
hverdagsviden at samarbejde med og supplere 
professionelle fagfolk og forskere.

»Pædagogik i den brede forstand kan bi-
drage mere, end vi har set endnu. Det handler 
om, hvilke former for pædagogik man an-
vender, herunder hvem man inddrager og på 
hvilke måder,« siger Line Lerche Mørck.

»Hvis vi med pædagogik mener den 
alternative eller implicitte pædagogik, som 
jeg forsker i, mener jeg, at den har et stort 
uudnyttet potentiale og kan bidrage med 
mere, end vi tidligere har set. Så er det ikke 
pædagogisk storhedsvanvid at tænke den ind 
flere steder i samfundet, hvor vi ønsker at 
skabe udviklings- og interventionsprocesser, 
der skal skabe forandring i folks liv.«

liNE lERcHE møRck 
line lerche Mørck er cand.
psych., ph.d. og lektor i 
pædagogisk psykologi ved 
aarhus Universitet. Hun har 
siden midten af 1990’erne 
forsket i udsatte grupper af 
unge og voksne, deres læring i 

og på tværs af sociale projekter, frivilligt arbejde 
og uddannelse.

»Vi betragter pædagogik, 
dannelse og uddannelse 

som et humant gode, som 
en kærlig om end bestemt 

omsorg, der vil os alle 
sammen det bedste. Derfor 
forekommer det os næsten 
umuligt at nogen vil sige 

nej tak til det gode tilbud.«
idehistoriker jonas lieberkind

»Sådanne unge er 
måske nok umiddelbart 

uden for skolens eller 
uddannelsessystemets 
rækkevidde, men de er 

ikke uden for pædagogisk 
rækkevidde.«
lektor line lerche mørck
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Han mener, at man i nogle tilfælde lige-
frem kan se det som en naturlig reaktion 
på den omsiggribende pædagogisering 
af samfundet, når unge fravælger 
uddannelse og i stedet vælger for eksem-
pel livet i bandemiljøerne til. Ligesom 
mediernes opmærksomhed på banderne 
demonstrerer en fornyet interesse for de 
fænomener, der er uden for pædagogisk 
rækkevidde.

»Vi har som samfund tilsyneladende 
meget svært ved at acceptere og håndtere, 
at personer simpelthen siger nej til at 
udvikle deres egne humane potentialer og 
ikke lader sig indfange af den edukative 
diskurs’ idealer om evig uddannelse og 
dygtiggørelse,« siger Jonas Lieberkind. 

»Derfor ender man for eksempel med 
at sætte ind med hårdere straffe overfor 
bandemiljøerne, selvom forskningen 
peger på, at det ikke virker.«

Jonas Lieberkind ser en generel tendens 
på det område.

»For mig ser det ud som om, der 
generelt føres en strengere kurs over for 
de mennesker, der af den ene eller den 
anden grund ikke vil eller kan leve op til 
samfundets krav om at uddanne sig og 
udvikle deres kompetencer og humane 
potentiale,« siger han.

Og baggrunden for den strengere kurs 
hænger også sammen med den edukative 
diskurs, fortæller Jonas Lieberkind.  

»Vi betragter pædagogik, dannelse og 
uddannelse som et humant gode, som en 
kærlig om end bestemt omsorg, der vil os 
alle sammen det bedste. Derfor forekom-
mer det os næsten umuligt, at nogen vil 
sige nej tak til det gode tilbud, og gør du 
det så alligevel, er det som om, at det er 
mere legitimt at slå hårdt ned og indføre 
strenge sanktioner, længere straffe eller 
fjerne overførselsindkomster. Så er der 
ingen kære lærer eller stat.« 

»Vi fjerner kravet om, at man 
skal stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, når man er 
ung. man skal i stedet stå til 
rådighed for uddannelse.«

mette frederiksen, 
beskæftigelsesminister om 

kontanthjælpsreformen.

»Vores projekt er at skabe 
den den bedst uddannede 
generation nogensinde.«

Henrik sass larsen, 
socialdemokratisk ordfører om det nye 

socialdemokratiske projekt.

»Education, 
           education, 

education.«
tony Blair, 

engelsk premiereminister om 
labours politiske program i 1996.

joNas liEBERkiNd
Jonas lieberkind er cand.
mag. i idéhistorie, ph.d. 
og adjunkt ved institut for 
Uddannelse og Pædagogik, 
aarhus Universitet. Han har 
skrevet ph.d. afhandling 
om det, han benævner 

som ’den edukative diskurs’, han mener er 
fremherskende.
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