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Da pædagogikken vendte blikket bort fra den sor-

te skoles rædselskabinet for at sætte den nysgerrige

og lærelystne elev i centrum, blev en række begre-

ber stillet over for hinanden som dystende mod-

standere. Sort skole versus lystbetonet læring. Tvang

versus lyst. Grænser versus frihed. I dag er den sorte

skole en saga blot, men den eksisterer stadig som et

stærkt skræmmebillede, som pædagogikken ivrigt

kæmper imod. Ve den, som siger konsekvens. 

Af bar frygt for at blive sat i bås med kæft, trit og

retning-modellen koncentrerer man sig om elever-

nes lyst, og man er uvillig til at anlægge en synsvin-

kel, hvor der er en samfundsmæssig tvang, som ele-

verne skal leve op til, hvad enten de kan lide det eller

ej, siger professor Peter Harder fra Institut for En-

gelsk, Københavns Universitet. Han mener, at skole-

systemet i dag lægger alt for stor vægt på lysten, som

derved bliver en dominerende faktor.

»Undervisning handler grundlæggende om, at

man har et projekt, som man ved fælles hjælp skal

have op at stå. Spørgsmålet om lyst er ikke det, der

skal sætte dagsordenen. Kriteriet er grundlæggende,

om der foregår noget med mening eller ej, ikke om

eleverne synes, det er vildt sjovt hele tiden eller ej.

Det, der skal tematiseres over for eleverne, er ikke,

’hvad har du lyst til’, men ’hvad er mit nødvendige

bidrag ’. Derefter skal man så sige, ’hvordan kan det

nødvendige bidrag blive så lystbetonet som muligt’,«

siger Peter Harder. Han er ikke meget for den enten-

eller-optik, som ofte gennemsyrer den pædagogiske

debat, når talen falder på fag og pædagogik. Ofte skil-

les fag og pædagogik ad, og det skaber en konflikt:

»Der er en tendens til, at pædagogikken er den

unge, kærlige mor, og fagligheden er den gamle,

sure far. Skilsmissen er nærmest en realitet. Man kan

ikke helt forhindre, at den gamle sure far får en vis

samkvemsret, men han må endelig ikke få forældre-

myndigheden. Den måde at se det på er en måde at

polarisere og konfliktgøre en problemstilling på,«

siger Peter Harder. 

»Hvis man tager problemstillingen op i en ikke-

konfliktgenererende atmosfære, er der i virkelighe-

den ikke den store uenighed. Men i samme øjeblik

man diskuterer det, er det, som om enten er man

for, eller også er man imod lyst. Hvad er du? Er du

for, eller er du imod lyst?«

Opgør med slikbutikken

I 2002 udgav Peter Harder sammen med Birthe

Louise Bugge debatbogen »Skolen på frihjul«, hvori

de to forfattere beskriver og langer ud efter den lyst-

kultur, som hersker i landets gymnasier. Ifølge forfat-

terne er gymnasiet i vid udstrækning blevet en filial

for de unges fritidskultur; et sted, hvor mange elever

hænger ud og ikke føler ansvar, fordi de er vant til, at

de passivt kan læne sig tilbage i stolen. Læringen er

jo skolens og lærerens ansvar. Resultatet er alt for

megen spildtid og dårlige betingelser for såvel

lærere som elever. Et bedre uddannelsessystem kan

ifølge de to forfattere kun opnås, hvis der stilles krav

til eleverne, selv om eleverne måske ikke har lyst til

at leve op til dem. Det kræver, at skolen i langt

højere grad tydeliggør, at der er klare linjer og regler,

når eleven træder ind i klasseværelset. 

»Der er forskel på kriteriet for at gå hen i slikboden

og gå hen i skolen. Det er to vidt forskellige ting. Det

er skolens soleklare pligt at fortælle børnene, at

somme tider er det mere sjovt, andre gange er det

mindre sjovt,« siger Peter Harder, der går ind for fæl-

les ansvar i skolen. 

»Man har et ansvar, når man er elev i klasseun-

dervisning, man har et ansvar, når man deltager i et

normalt gruppearbejde, man har et ansvar, som jo er

meget større, når man deltager i projektundervis-

ning. Alle disse former for ansvar er det meningen, at

skolen så at sige skal indsætte. Det er noget, elever

må socialiseres til. Man kan ikke regne med, de kan

det på forhånd. Den ændring, som jeg synes, er vig-

tigst, er en tættere samlet opfølgning fra lærerne,

hvor den enkelte elev hele tiden føler, at han/hun er

i dialog med teamet, altså skolen,« siger han og un-

derstreger, at der er megen hjælp at hente i det kol-

lektive miljø.

»Selve miljøet betyder enormt meget. Hvis man

træder ind i et rum, hvor man føler, der foregår no-

get spændende, er folk villige til at lægge deres egen

lyst-dagsorden til side for at være med til, hvad der

foregår i rummet.«

Så den enkeltes lyst bliver den fælles lyst?

»Det bliver den fælles lyst. Det er ligesom med et

fodboldhold: Man kan ikke spille sin egen fodbold-

kamp. Man bliver nødt til at spille den samme kamp,

som de andre spiller. Kollektivet er en meget stærk

kraft, både for det gode og for det onde. Det kollek-

tive miljø spiller en stor rolle, men det fortrænger

man, når man tænker på den rent individuelle dags-

orden. Mennesker er genetisk programmerede til at

finde ud af, hvad der foregår, hvor de er, og lege med

på det. Det skal undervisningssystemet også indrette

sig efter.«

Rødt kort ved sløv deltagelse

Ifølge Peter Harder bør der som en naturlig ting være

klare regler og tydelige grænser i skolesystemet, når

det drejer sig om den grundlæggende ansvarlighed,

ikke som i den sorte skole, men som i fodboldens

verden:

»Hvis man gerne vil spille fodbold, må man give

afkald på at tage bolden med hænderne. Der er reg-

ler, man må følge for kunne være med. Hvis man

gerne vil være med til en læreproces, så er der også

noget, der svarer til at tage bolden med hænderne.

Det kan enhver begribe, og børnene kan navnlig let

forstå det. Men lærerne har haft svært ved at se,

hvorfra de kan få legitimationen, så de kan sætte

rammerne, fordi de har været under meget skarp an-

klage for at være autoritære, indgribende, forstyr-

rende og grænsesættende.«

Hvad kan læreren gøre for at fremme elevernes

deltagelse i undervisningen?

Ej blot til lyst

»Der er en tendens til, at pædagogikken
er den unge, kærlige mor, og faglighe-
den er den gamle, sure far. Skilsmissen
er nærmest en realitet.«
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»Det drejer sig om at medtænke en form for hold-

ningsbearbejdelse i selve pædagogikken. Der skal

være klare linjer, så ingen kan være i tvivl om, hvad

en fornuftig deltagelse består i. Det er noget, man

høfligt er passeret hen over, for hvis læreren gjorde

for tydeligt opmærksom på det, så var det ligesom

en overtrædelse af loven om, at elevernes lyst skal

være styrende. Derfor har der bredt sig en fortræng-

ningsagtig tavshed omkring det sted, hvor elevernes

uproduktive forventninger møder skolesystemet.

Der har skolen ikke fundet en måde at træde i

karakter på.«

En radikal måde at indsætte klare linjer tilbyder

konsekvenspædagogikken, som kort sagt plæderer

for mere konsekvens og knivskarpe spilleregler i sko-

lesystemet. Den har haft stor succes på TAMU-skoler,

hvor arbejdsløse unge på kant med loven er kom-

met ind på arbejdsmarkedet gennem et praktisk ud-

dannelsesforløb. Pædagogikkens opfinder er Jens

Bay, som i 1984 udgav bogen »På vej mod konse-

kvenspædagogik« på baggrund af sit arbejde med

socialt svage elever, og som snart er aktuel med en

ny stor lærebog om sin pædagogiske teori. 

Ifølge Peter Harder bør skolen være langt mere

konsekvent, så længe den er det med afsæt i et en-

gagement i eleverne. »Hvis man gerne vil udøve kon-

sekvenspædagogik over for eleverne, er chancen for

at gøre det fornuftigt langt bedre, hvis man har et en-

gagement i eleverne, og de mærker det engage-

ment. Det er dér, skilsmissen mellem fag og pæda-

gogik, mellem læring og lyst, er så katastrofal. Man

har identificeret engagementet med eleven som

person og som lystindehaver i stedet for at rette fo-

kus mod eleven som lærende subjekt. Men skolens

opgave er at forvalte elevernes læreproces, ikke de-

res liv. Eleven i centrum bliver først rigtig, hvis det er

eleven som lærende subjekt, der er i centrum.«

Ifølge Peter Harder er problemet med ‘sloganet’

barnet i centrum, at det udelukkende sætter fokus

på barnets projekt. »Barnet i centrum er en halv

Elever skal være aktive medspillere, ikke passive tilskuere. Mere elevdeltagelse, fælles ansvar og klare linjer er vejen frem, mener

professor Peter Harder fra Institut for Engelsk på Københavns Universitet. 

sandhed, som vi endelig ikke må glemme. Men en

læreproces i skolen kan for mig at se overhovedet

ikke tænkes, uden at den har to centre, ligesom en

ellipse snarere end en cirkel. Der er to fokusområder.

Det ene fokus er barnets projekt, det andet fokus er

de læremål, som er vores eneste undskyldning for at

sige, at børn skal gå i skole. Der skal være to fo-

kuspunkter, og de skal være i et forhold til hinanden.

I det øjeblik man polariserer ved at sige, enten går vi

ind for barnet, eller også går vi ind for indholdet i un-

dervisningen, så er det hele tabt,« siger Peter Harder.

Fra pligtsamfund til lystkultur

At gøre barnets lyst til en nøglefaktor i læreproces-

sen har rødder langt tilbage i historien. En vigtig teo-

retiker på området var 1700-talsfilosoffen Jean-Ja-

cques Rousseau, som ikke selv formåede at forbinde

sine pædagogiske forestillinger om moderne

følsomhed med opdragelsen af sine egne børn.

Ifølge Peter Harder er Rousseau et glimrende

»Der er regler, man må følge for at
kunne være med. Hvis man gerne vil
være med til en læreproces, så er der
også noget, der svarer til at tage bolden
med hænderne.«
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> eksempel på, hvorfor teorier om barnets lyst er

svære at forene med den pædagogiske praksis.

»Det er ikke tilfældigt, at Rousseau desværre

måtte parkere sine børn på et børnehjem, mens han

udtænkte den ideelle opvækst. Det er en god illu-

stration af, hvorfra forestillingen om utopien, som

noget, man kan slå almindelige praktiske lærere

oven i hovedet med, stammer. Den stammer fra en

grundlæggende spaltning, hvor man satte alt det

grimme under de virkelige børn, som man har, og

som skal på børnehjem, og så går man hjem til skri-

vebordet og tænker over det ideelle liv ved siden af.

Men de almindelige læreres situation er jo den, at de

skal få tingene til at hænge sammen. De kan jo ikke

som Rousseau sætte sig hen til skrivebordet og ud-

grænse de faktiske børn. De er nødt til at operere

med de børn, som er der,« siger Peter Harder.

Hvorfor har der udviklet sig en lystkultur i

nutidens uddannelsessystem? 

»Det hænger sammen med mange ting, men en

ting er opvækstbetingelserne. I det tidligere ’pligt-

samfund’ var verden generelt mere arbejds-

krævende, og børn voksede op med bevidstheden

om, at de også havde en rolle at spille, for at det hele

kunne køre rundt. Den oplevelse af, at omverdenen

havde et vist krav på én, var en del af børnenes op-

vækst. Nu om stunder er den form for krav, dels af

velstandsgrunde, dels fordi begge forældre arbejder,

fordampet, så børn bliver i meget højere grad vant

til, at hele deres tidsflade er noget, som de har ret-

ten til at udfylde efter deres egne ønsker og hoved-

sageligt sammen med kammeraterne. De lever i et

univers befolket af kammerater, hvor de hele tiden

har en fornemmelse af, at det vigtigste for dem er at

placere sig på den måde, de har mest lyst til i forhold

til kammeratgruppen. Oplevelsen af, at der er ting ,

man skal, er forsvundet.« 

Ifølge Peter Harder skal skolen se i øjnene, at der

er en konflikt i klasseværelset fra første dag, nemlig

konflikten mellem skolens dagsorden og alle de for-

skellige dagsordener, som eleverne repræsenterer.

»Skolen har brug for en model for anstændig kon-

flikthåndtering i stedet for den fortrængning af kon-

flikten, som den progressive pædagogik, sådan set

uden nødvendigvis at indebære det, faktisk er blevet

rammen om – fordi man har set det sådan, at hvis

der manifesterede sig en konflikt overhovedet, så var

det, fordi skolen ikke gjorde det, den skulle. Hvis der

er noget, der afviger fra idealet, har skolen gjort en

fejl. Det er dér, lærerne går på førtidspension, fordi

når de sidder med nogle elever, der ikke lige har lyst

til at lave, hvad der står på dagsordenen, så er det

ikke til at holde ud, at det altid skal være lærerens

fejl,« siger Peter Harder. y
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Ej blot til lyst

Professor Peter harder
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Københavns Universitet

»Det er ikke tilfældigt, at Rousseau des-
værre måtte parkere sine børn på et
børnehjem, mens han udtænkte den
ideelle opvækst.«


