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Nyt uddannelsessystem 
er nøglen til dansk 
succes

Den uforbederlige 
dansker

Er GårSDaGENS ElITE OGSå 
mOrGENDaGENS?		
Eller vender det op og ned på vindere og tabere, når vidensamfundet byder på innovation, masseuniversiteter og folkelig konkurrencekraft? 



		 I	gamle	dage	tænkte	man	vertikalt	 i	uddannelsessystemet.	Derefter	

tænkte	man	horisontalt.	I	fremtiden	skal	vi	tænke	i	netværk.

	 Hvordan	 skal	 det	 forstås?	 Jo,	 i	 gamle	 dage	 var	 grunddistinktionen	

oppe-nede.	Det	er	den	vertikale	 forbindelse.	Eleverne	klarede	sig	godt	

eller	dårligt.	Børnene	var	intelligente	eller	det	modsatte.	Der	var	elite-

studerende	og	almindelige	studerende,	der	var	de	dygtige	og	de	mindre	

dygtige.

	 Men	pludselig	kunne	man	ikke	skelne	på	denne	måde	mere.	Nogle	fandt	

det	upassende	og	politisk	ukorrekt,	andre	syntes,	at	det	var	for	unuanceret.	

Uanset	hvad	begrundelsen	var,	blev	den	vertikale	distinktion	lagt	ned:	Den	

blev	gjort	horisontal.

	 Konsekvensen	blev,	at	børn	ikke	længere	var	plus	eller	minus	intelligente,	

men	forskelligt	 intelligente.	Ja,	efterhånden	fandt	man	så	mange	intel-

ligensformer,	at	der	så	at	sige	var	én	intelligensform	til	hver	elev	i	klassen.	

Børn	var	ikke	begavede	eller	det	modsatte,	men	forskelligt	begavede.	Som	

Niels	Hausgaard	ironisk	kommenterede:	Nogle	var	bogligt,	mens	andre	var	

udpræget	praktisk	begavet.		Det	blev	ikke	længere	legitimt	at	tilhøre	eliten.	

Nej,	folket	blev	den	ideelle	instans,	og	det	folkelige	var	det,	vi	alle	stræbte	

efter.	De,	der	forbitret	hamrer	på	elitens	porte,	slår	derfor	åbne	døre	ind.

	 Men	hvad	sker	der	i	dag?

	 Nogle	vil	påstå,	at	eliten	er	ved	at	blive	genfødt.	”Talent	er	ikke	længere	

tabu”,	siger	nogle,	for	der	er	faktisk	børn,	der	er	mere	intelligente	end	an-

dre,	og	fuldstændig	ligesom	andre	minoriteter	har	også	de	intelligente	ret	

til	og	behov	for	at	blive	anerkendt	og	imødekommet.	Intelligens	skal	plejes,	

både	fordi	intelligente	børn	mistrives,	hvis	de	ikke	stimuleres	i	forhold	til	

deres	evner,	og	fordi	det	har	klare	positive	effekter	at	tage	sig	særligt	af	

de	intelligente.	Det	ser	man	–	og	det	anerkender	man	–	på	fodboldbanen,	

men	det	bør	man	også	se	og	anerkende	i	skolen.

	 Og	selv	om	den	–	eliten	–	måske	endnu	ikke	er	fuldt	ud	anerkendt,	så	

findes den i det skjulte. For eksempel er der store forskelle på, hvem der 

optages	på	hvilke	lange	videregående	uddannelser.	Børn	af	forældre	uden	

en	videregående	uddannelse	har	ringe	mulighed	for	at	blive	optaget	på	

lægestudiet	i	København,	mens	de	har	større	chancer	for	at	blive	optaget	

på	Aalborg	Universitet	eller	på	DPU.

 Andre påstår imidlertid, at eliten som begreb er død. Jo, der findes 

naturligvis	nogle	med	bedre	akademiske	talenter	end	andre,	men	hvis	

eliten	isoleres	og	stagnerer,	går	det	grueligt	galt.	Nøglen	til	succes	i	det	

såkaldte	vidensamfund	hedder	ifølge	professor	Ove	K.	Pedersen	fra	CBS	

”mobification”, dvs. en kombination af uddannelse og mobilitet. Fremtiden 

kan	ikke	længere	forudsiges,	og	derfor	skal	man	igennem	hele	livsforløbet	

kunne omskole sig og ændre sin kompetenceprofil. Professionerne er 

blevet langt mere flydende (det er forklaringen på, at de bringes under 

fælles	tag	i	professionshøjskolerne),	og	mangfoldighed	er	blevet	et	nøgle-

begreb.	Den,	der	startede	som	tømrer,	kan	meget	vel	slutte	som	arkitekt	

eller	socialrådgiver.	Lærerne	på	fremtidens	skoler	skal	ikke	være	kopier	af	

hinanden,	men	skal	kunne	noget	forskelligt.	Det	er	ikke	den	elitære	ener,	

der	skaber	innovation.	Nej,	nøglen	til	innovation	ligger	i	muligheden	for	og	

evnen	til	at	skabe	netværk	mellem	folk	med	forskellige	forudsætninger	og	

kompetencer.	Derfor	kan	det	meget	vel	tænkes,	at	netop	”eliteuniversitetet”	

er	et	taberuniversitet,	i	hvert	fald	hvis	eliten	tror,	at	den	kan	isolere	sig	eller	

være sig selv nok. Derfor skal uddannelsessystemet være fleksibelt. Derfor 

skal	det	formidle	overgange,	for	eksempel	fra	professionsuddannelser	til	

universitetsuddannelser	og	omvendt.	Og	derfor	skal	uddannelsesinstitu-

tioner	på	alle	niveauer	kunne	optage	studerende,	der	har	været	 i	 job	 i	

mange	år,	fordi	de	skal	videreuddannes	eller	omskoles.

 Men, hov, findes den type uddannelsesinstitution da ikke allerede i 

Danmark?	Jo,	det	gør	den,	og	 jeg	vil	oven	 i	købet	–	så	ubeskedent,	at	

det forhåbentlig kan gennemskues – påstå, at den findes lige dér, hvor 

jeg	 selv	 sidder,	nemlig	på	DPU,	Aarhus	Universitet.	Anskuer	man	det	

statistisk,	 er	 DPU	 sammen	 med	 Aalborg	 Universitet	 den	 af	 de	 lange,	

videregående	uddannelsesinstitutioner,	der	er	bedst	til	at	bryde	den	sociale	

arv.	Anskuer	man	det	strukturelt,	er	netop	DPU	sat	i	verden	for	at	give	

professionsbachelorerne	en	mulighed	 for	at	 tage	en	kandidat-	eller	en	

masteruddannelse.	Den	mulighed	skal	ikke	forringes,	men	åbnes	endnu	

mere.	Derfor	lyder	budskabet,	at	man	ikke	skal	skærpe	optagelseskravene	

og	overgangsbetingelserne.	Nej,	man	skal	fjerne	dem	og	i	stedet	indrette	

undervisningen	–	pædagogisk	og	fagligt	–	så	den	imødekommer	kravet	om	

fleksibilitet. DPU bygger bro mellem uddannelsesvejene. Vi repræsenterer 

det	”blindgydefri”	universitet.	Og	med	et	hjertesuk	kunne	jeg	tilføje:	Lad	

dog	være	med	at	straffe	netop	sådanne	institutioner	med	uhensigtsmæs-

sige	STÅ-takster	og	færdiggørelsesbonusser,	der	frem	for	noget	belønner	

eliten.	

ElITEN	– DøD EllEr GENføDT? 

lEDEr2

af lars	Qvortrup
dekan, DpU

lq@dpu.dk

”Men, hov, findes den type uddannelsesinstitution da 
ikke allerede i Danmark? Jo, det gør den, og jeg vil oven 
i købet – så ubeskedent, at det forhåbentlig kan gennem-
skues – påstå, at den findes lige dér, hvor jeg selv sidder, 
nemlig på DPU, Aarhus Universitet.”
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TalENT Er iKKE lÆNGErE TabU

Ti til tyve procent af en børneårgang er langt mere bega-
vet end gennemsnittet. Skolerne ved ofte ikke, hvordan 
de skal stimulere disse børn, der risikerer store sociale 
problemer. lektor poul Nissen fortæller om det ændrede 
syn på de bedst begavede og behovet for nye tiltag. 
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HVEm bliVEr mOrGENDaGENS EliTE? 

Vidensamfundet kræver mangfoldighed, skæve indfald 
og krøllede hjerner. Det udfordrer de gængse vinder- og 
taberetiketter. Eller gør det? Tre DpU-forskere diskuterer, 
hvem der bliver morgendagens elite.

26
”SørEN Så EN SO. mETTE Så EN KO. SørEN OG mETTE lO.”
bEGyNDEr lÆSEEVENTyrET fOrTSaT mED DE TO?

læsning kom på alles læber, da danske skolebørn i 
begyndelsen af �990’erne skrabede bunden i en læse-
undersøgelse – og har været det lige siden, selvom vi har 
vundet terræn i de internationale sammenligninger. To 
læseforskere fra DpU fortæller om den danske læsenedtur 
og peger på, hvad der skal til, for at statsministeren kan 
holde sit læseløfte til danske børn.

13
EliTEN mODSTår maSSENS iNDTOG på UNiVErSiTETET

Gennem årtier har elitens børn fået universitetsuddan-
nelser, der fungerede som forsikringer om at forblive en 
del af samfundets øverste lag. men hvad gør eliten for at 
forblive elite, når den skal dele universitetet med børn af 
hr. og fru ufaglært? interview med uddannelsesforsker 
jens peter Thomsen.

16
DEN UfOrbEDErliGE DaNSKEr

”Det mørke hul symboliserer, at hun også rum-

mer det uudsigelige og anstødelige, kort sagt 

det uforbederlige folk. Det er i høj grad denne 

dobbelthed, der gør hende så slagkraftig som 

repræsentant for det almindelige folk.”

Om pia Kjærsgård og hendes mellemrum mellem 
tænderne. lektor Søren Christensen fra DpU, aarhus 
Universitet, analyserer den dominerende modsætning 
mellem elite og folk. 

24
KOMMENTAR | Klap HESTEN
 – Om pÆDaGOGiSKE UmUliGHEDEr

    Det ubevidste handler om, 
at vi er os selv fjernest. Også 
eller måske især når vi under-
viser og opstiller alskens mål 
og bekender os til etiske ret-
ningslinjer, ligger miskendelsen 
lige for.

Kirsten Hyldgaard

20
ET fOrNyET UDDaNNElSESSySTEm Er 
NøGlEN Til DaNSK SUCCES

Skal det danske vidensamfund klare sig i den internatio-
nale konkurrence, kræver det opgør. Opgør med barrierer 
i uddannelsessystemet, opgør med professionsmonopo-
ler og anerkendelse af realkompetencer. Det fortæller 
professor Ove K. pedersen.
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DA	SKOlEN	blEv	EN	hOppEbORg.	

RuM	TIl	SENMODERNE	bøRN.	

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Ning de Coninck-

Smith.

Skolen er ikke længere, hvad den engang var. piSa, natio-

nale tests og ansvar for egen læring er blot nogle af dagens 

pædagogiske kodeord. men også byggeriet forandrer sig i 

disse år. forelæsningen vil anlægge et kultur-sociologisk-

historisk perspektiv på nogle af de senere års skolebyggerier 

og tænke dem ind i en bredere sammenhæng, som ikke blot 

omhandler pædagogiske forandringer, men også børns liv i 

individualiseringens, institutionaliseringens, digitaliseringens, 

globaliseringens – og ikke mindst i forbrugs- og oplevelses-

kulturens tidsalder.  

En sådan fortolkning af skolens nyeste historie vil afslutnings-

vis blive diskuteret i forhold til ønsket om at skrive en skolehi-

storie, der ikke blot tager skolen men også dens hverdag og 

dens brugere alvorligt.

forelæsningen afholdes den 7. maj kl. �4-�5 i festsalen på 

Danmarks pædagogiske Universitetsskole, aarhus Universi-

tet, Tuborgvej �64, 2400 København NV.

yderligere oplysninger ning@dpu.dk

ElITEN,	hvEM	ER	DET?	

Ny asterisk TV-udsendelse.

Der sukkes efter innovation i skolen, og det er igen blevet le-

galt at tale om eliten. DpU-forsker rikke magnussen forsker i 

innovationsprocesser og udvikler spilbaseret undervisning til 

naturfagene. Hun fortæller, hvordan der bliver plads til for-

skellige typer af elever, når den standardiserede klasseun-

dervisning erstattes af projektorienteret og legende innovati-

onsprocesser. pludselig viser det sig, at mange andre end de 

traditionelle pæne piger og kloge drenge kan udfolde deres 

skabende kræfter og bidrage til innovationsprocesserne. 

Se udsendelsen på www.dpu.dk/asterisktv

INfORMATIONSKOMpETENcE	

I	DET	21.	åRhuNDREDE.

Den 22. april blev debatoplægget informationskompetence 

i gymnasiet udgivet og diskuteret ved en konference af sam-

me navn afholdt af DpU, aarhus Universitet og Danmarks bib-

lioteksskole. formålet med oplægget er at skabe debat om 

begrebet informationskompetence – med særligt henblik på 

dets betydning i gymnasieskolen.

Oplægget er udformet af Danmarks pædagogiske bibliotek, 

DpU, aarhus Universitet og Danmarks biblioteksskole. Oplæg-

get trækker på litteratursøgninger og læsning af national og 

international forskning og udviklingsarbejde i forhold til infor-

mationskompetence – og beslægtede fænomener som digi-

tal dannelse og digitale kompetencer.

Se videostreaming fra konferencen og download oplægget 

på: www.dpu.dk/info

Dpu’S	SOMMERuNIvERSITET

Til august slår DpU dørene op til DpU´s sommeruniversitet, der 

byder på tre kurser. Kurserne spænder vidt: fra filosofi, dan-

nelse, positiv psykologi til pædagogisk neurovidenskab. Som-

meruniversitetskurserne retter sig mod alle, der er interesseret. 

Kurserne finder sted i begyndelsen af august. 

Dannelse, autoritet og myndighed.

2.-5. august 20�0, kl. �0-�6.

positiv psykologi.

2.-5. august 20�0, kl. �0-�6.

pædagogik og neurovidenskab.

9.-��. august 20�0, kl. �0-�6.

Sommeruniversitet foregår på DpU, Tuborgvej �64, 

2400 København NV.

læs mere på www.dpu.dk/sommeruniversitet

Kort
NyT



		Amir	fra	Nørrebro	har	lige	afsluttet	sin	sidste	eksamen	

fra Lyngby tekniske gymnasium. Nu skal han ud og finde 

en praktikplads som it-supporter. Frederik går i 3.g på 

Øregaard	gymnasium	i	Hellerup	og	har	planer	om	at	læse	

statskundskab	på	Københavns	Universitet	ligesom	sin	far.	

Det	kræver	 ikke	den	store	krystalkugle	at	 forudse	de	 to	

skæbner. Amir er heldig, hvis han overhovedet finder en 

praktikplads, mens Frederik nok skal klare sig flot gennem 

studierne	og	stile	mod	en	lovende	karriere.

 Vi kender historien – social arv klistrer stærkere end 

tapetklister;	 Underdanmark	 avler	 taberbørn,	 og	 akade-

mikerbørn	avler	vinderbørn.	Den	udlægning	nikker	Mads	

Meier	Jæger,	professor	ved	Center	for	Grundskoleforskning,	

DPU,	 Aarhus	 Universitet,	 genkendende	 til.	 Han	 sætter	

spørgsmålet	om	den	sociale	arv	på	spidsen:	

	 ”Amerikanske	økonomer	har	påvist,	at	man	allerede	ved	

barnets	fødsel	rent	statistisk	kan	forudse,	om	det	bliver	en	

succes	senere	i	livet	–	målt	på	parametre	som	uddannelse	

og	 lønindkomst.	 Er	 barnet	 betydeligt	 undervægtigt,	 har	

moren	sandsynligvis	drukket	eller	røget	under	graviditeten,	

og så er hun per definition en taber, og det bliver hendes 

barn	højst	sandsynlig	også.”	

bare fordi du er født med en guldske i munden, er du ikke sikret 
en plads blandt morgendagens elite. Vidensamfundet kræver 

mangfoldighed og krøllede hjerner, og det udfordrer de gængse 
vinder- og taberetiketter. Eller gør det?

HVEm 
bliVEr 

MORgEN-
DAgENS	

ElITE? 

Men	 er	 det	 virkelig	 så	 entydigt	 givet,	 hvem	 der	 bliver	

fremtidens	elite?	Måske	ikke.	Nye		røster	hæfter	sig	ved,	

at	fremtidens	vidensamfund	kræver	nye	kompetencer,	der	

kan	vende	op	og	ned	på,	hvem		fremtidens	tabere	og	vindere	

bliver.	

Det	danske	uddannelsessystem	skaber	ulighed
Men	spørger	man	Mads	Meier	Jæger,	 sidder	vinder-	og	

taberetiketterne	nu	ret	godt	fast	fra	første	færd.	Han	delta-

ger	i	et	forskningsprojekt,	der	undersøger,	i	hvilket	omfang	

sociologen Pierre Bourdieus (1930-2002) kapitalformer 

–	social,	økonomisk	og	kulturel	kapital	-	overføres	gennem	

generationer (jf. faktaboks). Mads Meier Jæger forklarer:

”Undersøgelsen	indikerer,	at	kulturel	kapital	er	den	kapi-

talform,	der	for	alvor	skiller	de	sociale	klasser	i	Danmark.	

Det	gør	den	især,	fordi	det	er	den	kapitalform,	der	har	størst	

betydning,	når	unge	vælger	uddannelse.”	

		 I	et	land	som	USA	er	det	i	højere	grad	den	økonomiske	ka-

pitalform, der sætter sig igennem og gør udslaget. Forældre 

i	USA	kan	investere	massivt	i	at	give	deres	børn	en	solid	

ballast	i	form	af	den	bedste	børnepasning	og	uddannelse.	
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”I	Danmark	kan	du	 ikke	sikre	dine	børns	succes	ved	at	

investere	massivt	i	deres	uddannelse.	Skal	man	investere	i	

noget,	skal	man	investere	i	deres	kulturelle	kapital.	Derfor	

har	det	stor	betydning,	om	dine	forældre	er	læger	og	psyko-

loger,	eller	om	de	er	ufaglærte	eller	indvandrere	fra	Tyrkiet.	

For det afgør, hvad der bliver talt om ved middagsbordet, 

hvilken	avis	der	bliver	 læst	 i	 familien,	om	du	er	vant	til	

at	gå	i	teateret	-	kort	sagt:	hvor	dannet	en	opdragelse	du	

har	fået.	Det	er	dét,	der	afgør,	hvor	godt	du	klarer	dig	i	et	

uddannelsessystem	som	det	danske,	der	bliver	stadig	mere	

akademiseret,”	siger	Mads	Meier	Jæger.	

Nye	vindere	og	tabere
Så Amir bliver en taber og Frederik en vinder.  Ifølge Lars 

Geer	Hammershøj,	 lektor	ved	DPU,	Aarhus	Universitet,	

behøver	 det	 ikke	 nødvendigvis	 at	 gå	 sådan.	 Det	 kan	

ligefrem vise sig, at Amir har en fordel frem for Frederik 

i	 fremtidens	 vidensamfund.	 Lars	 Geer	 Hammershøj	

forklarer:

 ”Vidensamfundet kræver andre tilgange og løsninger, 

end	dem	man	brugte	i	går.	Der	bliver	brug	for	nye	kompe-

tencer	og	nye	mennesketyper.	Man	skal	kunne	tænke	

fREMTIDENS	ElITE

     TabErNE DErimOD KaN mEGET VEl Gå HEN 
OG bliVE NOGlE af NUTiDENS ViNDErE, NEmliG 
DEN EliTE, DEr lEVEr SiT liV i EN OSTEKlOKKE 
OG KUN bEGår SiG i SNÆVrE EliTÆrE KrEDSE 
bEgRæNSET	TIl	DE	bONEDE	gulvE	Og	
gOlfbANEN.
lars Geer Hammershøj

fOTO:	iSTOCKpHOTO
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”Jeg	tror	ikke	på	nogen	elite.	Ordet	i	sig	selv	er	ekskluderende	

og	ganske	uhensigtsmæssigt	i	forhold	til	innovationstanke-

gangen.	 Innovation	handler	om	at	 inkludere	og	engagere	

mennesker	over	hele	kloden.	Derfor	bliver	morgendagens	

innovatører	dem,	der	kan	sætte	andre	mennesker	i	spil	og	

facilitere	 innovationsprocesser.	 De	 skal	 sørge	 for,	 at	 alle	

bidrager	med	kreativitet	og	viden	til	innovationsprocessen.	

Innovation	er	ikke	forbeholdt	nogen	snæver	elite.	Tværtimod,	

innovation	favner	bredt,”	siger	Lotte	Darsø.

	 Hendes	tanker	ligger	langt	fra	den	oprindelige	forestilling	

om, at innovation udspringer fra det geniale individ. For 

Lotte	Darsø	er	nutidens	 innovationsprocesser	 langt	mere	

komplekse	og	involverer	mange	og	meget	forskellige	men-

nesker.	

Eliteuniversitetet	er	et	taberuniversitet
Derfor	er	det	heller	ikke	så	relevant	for	Lotte	Darsø,	om	det	

bliver Frederik eller Amir, der klarer sig bedst. For  frem-

tidens	spørgsmål	drejer	sig	om,	hvordan	man	bedst	får	to	

så	forskellige	personer	til	at	spille	sammen	og	i	fællesskab	

bidrage til innovationsprocessen. For uden mangfoldighed 

ingen	 innovation.	Det	har	også	betydning	 for,	hvordan	vi	

indretter	uddannelsessystemet	–	og	eliteuniversiteter	er	ikke	

vejen	at	gå.	

	 ”Eliteuniversiteter	er	problematiske.	De		forhindrer	for-

skellige	grupper	i	at	interagere	med	hinanden.	Innovation	

handler	nemlig	ikke	om,	hvilke	hjerner	der	tænker	bedst,	men	

om,	hvordan	vi	får	en	mangfoldighed	af	hjerner	til	at	tænke	

sammen	og	komme	frem	til	den	bedste	løsning.	I	princippet	

kan	den	rette	pædagogik	få	en	hvilken	som	helst	sammensat	

gruppe	til	at	tænke	innovativt,”	siger	Lotte	Darsø.	

	 Hun	står	ikke	alene	med	sin	modstand	mod	eliteuniversi-

teter.	Også	Lars	Geer	Hammershøj	pointerer	ulempen	ved	at	

opdele	uddannelsessystemet	på	denne	måde.	

nyt	og	kreativt,	anvende	sin	viden	i	nye	sammenhænge	og	

komme	med	det	skæve	indfald.	Derfor	vil	der	også	være	

flere forskellige ’skæve’ typer, som kan komme frem. I 

det	lys	kan	andengenerationsindvandrere	faktisk	have	en	

fordel, fordi de kan agere i flere kulturer og se det kendte 

fra flere vinkler. Så hvis ikke de knækker på dobbeltheden, 

kan	det	være	en	styrke.	”	

	 Lars	Geer	Hammershøj	fremhæver	dog	–	ligsom	Mads	

Meier	Jæger	–	vigtigheden	af	at	besidde	en	god	mængde	

kulturel kapital for at få succes og indflydelse. Men han 

breder	begrebet	om	kulturel	kapital	ud.		

	 ”De	ny	vindere	bliver	dem,	der	besidder	en	multidimen-

sionel	kulturel	kapital	og	derfor	kan	navigere	i	mange	for-

skellige	fællesskaber,	blandt	forskellige	typer	af	mennesker	

og	kulturer,	og	som	formår	at	drage	fordel	af	det.	Taberne	

derimod	kan	meget	vel	gå	hen	og	blive	nogle	af	nutidens	

vindere,	nemlig	den	elite,	der	lever	sit	liv	i	en	osteklokke	

og	kun	begår	sig	i	snævre	elitære	kredse	begrænset	til	de	

bonede	gulve	og	golfbanen.	Den	skæbne	kan	også	ramme	

fagnørden,	der	kun	kan	navigere	inden	for	sit	eget	faglige	

domæne	og	sjældent	kommer	uden	for	universitetsmurene,”	

siger	Lars	Geer	Hammershøj.	

	 Mads	Meier	Jæger	tror	også,	at	fremtiden	kræver	nye	

kompetencer,	men	modsat	Lars	Geer	Hammershøj	vurderer	

han,	at	det	vil	være	dem,	som	i	forvejen	er	rige	på	kulturel	

kapital,	der	hurtigst	og	bedst	formår	at	tilegne	sig	de	nye	

kompetencer.	”Morgendagens	elite	bliver	efterkommerne	

af	dagens	elite,”	konstaterer	han.

Innovation	for	og	med	alle	
Men	måske	er	hele	elitediskussionen	forfejlet.	Det	mener	

lektor	Lotte	Darsø,	der	forsker	i	innovation	og	ledelse	ved	

DPU,	Aarhus	Universitet.	Hun	er	skeptisk	over	for	forestil-

lingen	om,	at	en	elite	driver	udviklingen	i	samfundet.			

        MORgENDAgENS	ElITE 
bliVEr EfTErKOmmErNE 

af DaGENS EliTE
mads meier jæger
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forsker i social arv, kulturforbrug og kvantitative 
analysemetoder. mads deltager i det nye 
Center for Strategisk Uddannelsesforskning, 
som ledes fra DpU.

www.dpu.dk/om/mmj

lARS	gEER	hAMMERShøJ	

ph.d. og lektor ved institut for læring, DpU, 
aarhus Universitet. Han forsker i kreativitet 
og dannelse i vidensamfundet. lars Geer 
bliver studievejleder på DpU’s nye bachelor-
uddannelse i uddannelsesvidenskab. 

www.dpu.dk/bachelor

www.dpu.dk/om/lgha

lOTTE	DARSø		

ph.d. og lektor i innovation ved institut for 
læring, DpU, aarhus Universitet. lotte Darsø 
er ekspert i kreativitet og innovation og 
har særligt fokus på den ‘menneskelige 
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    iNNOVaTiON HaNDlEr i VirKEliGHEDEN iKKE Om, 
HVilKE HjErNEr, DEr TÆNKEr bEDST, mEN Om HVOrDaN 
Vi får EN	MANgfOlDIghED	Af	hJERNER	TIl	AT	TæNKE	
SAMMEN.
lotte Darsø

”Sat	på	spidsen	kan	et	eliteuniversitet	blive	et	taberuniver-

sitet,	hvis	det	betyder,	at	vi	adskiller	folk	og	derved	udsletter	

mangfoldigheden.	Derfor	er	det	vigtigt	at	stille	spørgsmålet:	

Hvordan	skaber	vi	den	nødvendige	mangfoldighed	i	uddan-

nelsessystemet?,”	siger	Lars	Geer	Hammershøj.

	 Lotte	Darsø	vil	gribe	udfordringen	ved	at	genintrodu-

cere	den	berømte,	men	udskældte	rundkredspædagogik	fra	

70’erne, der netop handler om at lade alle komme til orde 

–	høj	som	lav.

	 ”Rundkredspædagogikken	har	præget	vores	virksomhe-

der,	organisationer	og	vores	samarbejdsevner.	Den	har	af-

født flade strukturer og demokratiske processer. Det er dét, 

vi	er	kendte	for	ude	i	verden,	og	en	styrke,	vi	skal	udnytte.	

I dag gør vi præcis det modsatte. Vi indretter vores uddan-

nelsessystem	efter	PISA-test	og	andre	mål,	som	vi	slet	ikke	

kan konkurrere på. For mig at se er det en hamstermølle, vi 

træder rundt i. Vi kommer ingen vegne, og vi tilfører ingen 

ny	værdi	til	samfundet,”	siger	Lotte	Darsø.			

af mathilde Weirsøe 
mawei@dpu.dk 

OvERføRSEl	Af	KApITAl	
MEllEM	gENERATIONER

mads meier jæger arbejder på et forskningsprojekt, der 
undersøger overførsel af kapital mellem tre generationer. 
Udgangspunktet er �,�5� respondenter født i �954 – og hhv. 
deres forældre og børn. projektet er endnu ikke afsluttet, og 
derfor er beregningerne på efterkommerne af �954-generatio-
nen først på plads til efteråret. men allerede nu er resultaterne 
overraskende. i 65 % af tilfældene overføres kapital - social, øko-
nomisk, kulturel kapital og kognitiv kapital - fra forældregene-
rationen, der er født i �920’erne / �0’erne, til �954-genrationen. 
Det er overraskende, taget i betragtning at forskerne måler på 
en generation, der er vokset op med en velfærdsstat, der skulle 
sikre lige muligheder for alle uanset pengepungens størrelse. 
resultaterne viser også, at den økonomiske og kulturelle kapital 
er stærkt forbundne - dvs., høj kulturel kapital afføder som regel 
også høj økonomisk kapital og vice versa.
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Ti Til TyVE prOCENT af EN børNEårGaNG Er laNGT mErE 
bEGaVET END GENNEmSNiTTET. SKOlErNE VED OfTE iKKE, 
HVOrDaN DE SKal STimUlErE DiSSE børN, DEr riSiKErEr 
STOrE SOCialE prOblEmEr. Ny fOrSKNiNG SKal pEGE på, 
HVOrDaN DE bEDST STimUlErES 

	 	 Danskernes	 viden	 og	 menneskelige	 ressourcer	 skal	

sikre,	at	vi	også	 i	 fremtiden	hører	 til	blandt	verdens	ri-

geste	lande,	”og	derfor	skal	vi	i	særlig	grad	sætte	ind	dér,	

hvor	lærdommens	frø	bliver	sået:	I	folkeskolen,”	fastslog	

statsministeren	i	sin	nytårstale	i	år.

	 ”Børn	er	forskellige,	børn	lærer	på	forskellig	måde,	har	

forskellige	forudsætninger.	Den	pige	i	 tredje	klasse,	der	

allerede	kan	tale	lidt	engelsk,	risikerer	hurtigt	at	komme	til	

at	kede	sig,	hvis	hun	skal	sidde	og	sige	“chair”	og	“table”	i	

stedet	for	at	kaste	sig	over	en	engelsk	børnebog,”	uddybede	

Lars	Løkke	Rasmussen.	Han	kredsede	dermed	endnu	en	

gang	om	en	særlig	gruppe	børn,	som	indtil	for	få	år	siden	

var	komplet	usynlig	og	omtrent	tabu	i	den	offentlige	debat	

–	de	særligt	begavede	børn.	

	

Det er de 1-5 procent superintelligente børn som f.eks. den 

12-årige dreng, der lytter til og analyserer Wagners opera 

Ringen,	mens	han	jævnaldrende	kammerater	spiller	fod-

bold.	Eller	purken,	der	allerede	som	8-årig	undrer	sig	over	

nuancer	i	det	periodiske	system.	Men	i	særdeleshed	også	de	

ti-tyve	procent	af	en	børneårgang,	der	fagligt	spurter	forbi	

deres	klassekammerater	og	ofte	keder	sig	i	skolen.	

begavede	børn	mistrives
Først inden for de seneste ti år er en meget lille håndfuld 

forskere	for	alvor	begyndt	at	interessere	sig	i	dybden	for	de	

meget	begavede	børns	særlige	behov.	En	af	dem	er	lektor	

på	 Danmarks	 Pædagogiske	 Universitetsskole,	 Aarhus	

Universitet,	Poul	Nissen.	Han	siger:



SæRlIgT	bEgAvEDE	bøRN ��

”Tidligere	har	den	almindelige	opfattelse	været,	at	de	mest	

begavede	børn	nok	skulle	klare	sig,	og	i	det	omfang	lærerne	

ikke	var	i	stand	til	at	stimulere	barnet	ved	at	differentiere	

undervisningen	inden	for	klassen,	satte	man	sin	lid	til,	at	

barnet	selv	hentede	sin	viden	andre	steder	end	i	skolen.	

Men	det	er	ikke	tilfældet.”

	 Den	eneste	undersøgelse,	der	hidtil	er	lavet	herhjemme	af	

de	bedst	begavede	børns	situation,	er	en	stikprøve	blandt	et	

mindre	antal	elever	i	Lyngby-Tårbæk	Kommune	i	perioden	

2001-05. Undersøgelsen viste, at de meget begavede elever 

var	glade	for	at	blive	opdaget,	for	mange	af	dem	havde	det	

dårligt. Mere end 40 procent havde langt flere problemer 

end	deres	jævnaldrende,	og	kun	ti	procent	af	dem	var	glade	

for	at	gå	i	skole.	Poul	Nissen:

	 ”Lyngby-undersøgelsen	afslørede	børn	med	betydelige	

vanskeligheder,	både	indadvendte	problemer	med	angst-

prægede	og	depressive	træk	og	ifølge	lærerne	børn,	som	

ofte	var	bange	for	at	gøre	noget	forkert	og	lave	fejl,	nervøse	

og	perfektionistiske.	Men	også	udadreagerende	børn	med	

adfærds-	 og	 opmærksomhedsforstyrrelser,	 der	 havde	

problemer	med	at	fastholde	opmærksomheden	i	timerne,	

var	diskussionslystne	og	afbrød	og	forstyrrede	de	andre	

elever.”

	 Ifølge	 Poul	 Nissen	 bekræftes	 tendensen	 fra	 Lyngby-

Tårbæk	 af	 internationale	 undersøgelser,	 der	 viser,	 at	 i	

hvert fald 10-20 procent af de mest velbegavede børn har 

vanskeligheder	og	mistrives.	På	positivsiden	er,	at	mange	

af børnene er både kreative, dygtige, opfindsomme og 

nysgerrige,	men	fælles	er,	at	de	har	ondt	i	det	sociale	liv	og	

svært	ved	at	få	venner,	siger	Poul	Nissen.

Intelligens	skal	plejes
Der	 bruges	 mange	 løsrevne	 betegnelser	 om	 de	 meget	

begavede	 børn.	 På	 engelsk	 bruger	 man	 især	 ordene	

’gifted’ og ’talented’, og herhjemme anvendes udtryk som 

’børn med særlige forudsætninger’, ’talentfulde børn’ og 

’særligt begavede børn.’ Selv skelner Poul Nissen og hans 

forskerkolleger	mellem	begavelse,	som	er	det	medfødte	

-	og	så	talent,	der	handler	om,	hvordan	man	udvikler	den	

medfødte	begavelse.	Begavelse	skal	nemlig	plejes,	og	også	

derfor	er	det	en	stor	fejltagelse	at	tro,	at	de	begavede	børn	

bare	klarer	sig	selv.

	 ”Udviklingen	 af	 begavelse	 afhænger	 af,	 hvilket	 miljø	

man	er	i,	og	om	man	bliver	stimuleret.	Det	er	som	med	

muskler,	hvis	de	ikke	bruges,	mister	man	dem.	Hos	mange	

af	de	begavede	børn	ser	vi	desværre,	at	de	aldrig	har	lært	at	

bestille noget for alvor. Fra en tidlig alder er tingene kom-

met	nemt	til	dem,	og	uden	intellektuel	stimulering	keder	

de	sig.	Det	betyder,	at	de	ofte	underpræsterer,	er	dovne	

og	har	dårlig	arbejdsmoral.	Senere	i	uddannelsessystemet	

kommer de i vanskeligheder, fordi de mangler evnen til flid 

og	fordybelse,	og	mange	af	dem	risikerer	at	komme	til	kort,	

selv	om	de	egentlig	til	at	begynde	med	havde	særlige	for-

udsætninger	for	at	klare	sig	godt,”	fortæller	Poul	Nissen.

Men	han	vejrer	morgenluft.	Rundt	omkring	i	landet	er	der	

et	stigende	antal	projekter,	som	forsøger	at	stimulere	de	

bedst	begavede	elever,	dog	indtil	videre	mest	i	matematik	

og naturvidenskabelige fag. For eksempel master classes 

i Fredensborg Kommune, forsøg med fagolympiader i 

København, særlige sommerlejre på Fyn, og i Esbjerg 

eksperimenterer	man	lige	nu	med	egentlige	talentklasser,	

som	Poul	Nissen	og	hans	forskerkolleger	monitorerer	i	for-

bindelse	med	deres	forskning.	Også	professionshøjskolen	i	

København	har	taget	initiativ	til	en	ny	diplomuddannelse,	

der	skal	dygtiggøre	lærerne,	der	længe	har	efterlyst	redska-

ber	til	en	bedre	undervisning	af	de	bedst	begavede	børn.

positivt	ryk
Poul	Nissen	krediterer	den	nuværende	regering	for	gen-

tagne	gange	at	sætte	de	særligt	begavede	børns	behov	på	

dagsordenen,	og	også	Kommunernes	Landsforening	har	

i	 et	 ideoplæg	 efterlyst	 en	 mere	 professionel	 folkeskole	

med	større	viden	om	forskellige	indlæringsmetoder,	hvis	

Danmark	 skal	 klare	 det	 stigende	 konkurrencepres	 og	

forblive	et	af	verdens	rigeste	 lande.	Poul	Nissen	minder	

om,	at	Danmark	”roder	rundt	i	midten	eller	under	gen-

nemsnittet”	 i	de	internationale	PISA-undersøgelser,	der	

måler	skoleelevers	faglige	færdigheder,	og	ifølge	ham	vil	

Danmark	 uundgåeligt	 sakke	 yderligere	 bagud,	 hvis	 vi	

fortsat	forsømmer	de	bedst	begavede	elever.	Han	siger:

	 ”Danmark	er	jo	et	meget	lige	samfund,	men	der	er	helt	

klart	sket	et	positivt	ryk	i	forhold	til	de	mest	begavede	børn	

takket	være	en	konsekvent	politisk	italesættelse,	og	det	er	

blevet	meget	mere	stuerent	at	tale	om	disse	børns	behov	

end for blot få år siden. Der begynder at komme flere penge 

til	projekter	for	særligt	begavede	børn.	I	Storbritannien	har	

man	ansat	regionale	konsulenter	til	at	sikre,	at	de	særligt	

begavede	børn	også	stimuleres	fagligt.	Det	kommer	vi	også	

til	at	se	herhjemme.”

	 Poul	Nissen	oplever,	at	der	er	sket	en	bevægelse	og	en	

accept	af	at	for	at	behandle	børn	lige,	så	er	det	i	højere	grad	

nødvendigt	at	designe	forskellige	tilbud	til	dem.	

	 ”Den	 danske	 enhedsskole	 har	 historisk	 været	 meget	

fokuseret	på	at	behandle	børn	lige,	og	folkeskolen	har	da	

også	vist	sig	rigtig	god	til	den	store	midtergruppe	af	børn,	

der udgør 60-70 procent. Folkeskolens almene tilbud har 

derimod	ikke	kunnet	rumme	de	mere	ekstreme	grupper,	

ydergrupperne	i	begge	ender,	både	de	meget	begavede	og	

de	fagligt	dårligt	fungerende	elever,”	mener	Poul	Nissen	
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og peger på, at hen ved 20 procent af folkeskolens samlede 

budget	bruges	på	specialundervisning	til	de	fagligt	udsatte	

elever	og	omtrent	ingenting	til	de	mest	begavede	elever.

Ifølge	folkeskoleloven	har	lærerne	allerede	pligt	til	at	dif-

ferentiere	undervisningen,	så	alle	børn	stimuleres	fagligt	

uanset	deres	individuelle	forudsætninger.	Derimod	er	det	

som	udgangspunkt	ikke	tilladt	at	elevdifferentiere	–	at	op-

rette	særlige	hold	og	klasser	til	de	mest	begavede	elever.	

vil	ikke	skilles	ud
Undervisningsdifferentiering	 kontra	 elevdifferentiering	

diskuteres	intenst	i	faglige	kredse,	og	ifølge	Poul	Nissen	er	

det	kun	et	spørgsmål	om	tid,	inden	vi	ser	deciderede	hold	

og	klasser	for	de	bedst	begavede	børn.	

	 ”Men	opgøret	med	enhedsskolen	er	bestemt	ikke	upro-

blematisk, og langt de fleste børn har bedst af at gå i den 

almindelige	folkeskole,”	understreger	han.

	 ”Børn	og	unge	er	ekstremt	opmærksomme	på	 ikke	at	

skille	sig	 for	meget	ud	 i	 forhold	til	deres	 jævnaldrende.	

Specialklasser	hedder	nørdeklasser	i	deres	interne	jargon,	

og	de	er	generelt	meget	nervøse	for	at	miste	kontakten	til	

hjemmeklassen.”

 Poul Nissen citerer en 12-årig pige fra Århus, der havde 

været	 knyttet	 til	 et	 særligt	 undervisningstilbud.	 Pigen	

konkluderede:

	 ”Jeg	vil	nok	ikke	være	med	i	et	lignende	projekt,	fordi	

man	går	glip	af	ting	i	klassen.	Når	man	tages	ud	af	klas-

sen,	sætter	man	fokus	på	det	specielle,	og	det	er	ikke	altid	

en	fordel,	 fordi	mange	ser	ned	på	dem,	der	ikke	er	som	

de fleste. Det bedste ville være, at eleverne får opgaver, 

der	passer	til	den	enkeltes	niveau,	mens	resten	af	klassen	

arbejder	med	opgaver	af	samme	slags,	så	man	ikke	behøver	

at	gøre	opmærksom	på	de	faglige	forskelle.”

Fokus på effekt
Poul	Nissen	afviser	 ikke,	at	vi	ad	åre	vil	 se	udviklingen	

af	en	særlig	pædagogik	for	de	mest	begavede	børn,	men	

som	udgangspunkt	mener	han,	at	hovedindsatsen	skal	ske	

inden	for	den	samme	klasse	med	god	undervisningsdif-

ferentiering,	og	derfor	er	der	også	stort	fokus	på	at	udvide	

paletten af undervisningsmetoder, så flest mulig elever i 

klassen	stimuleres	fagligt	hver	især.

	 Ud	over	den	rent	faglige	indsats	er	Poul	Nissen	og	hans	

forskerkolleger	her	og	nu	især	optaget	af	at	få	belyst	andre	

faktorer,	der	motiverer	og	stimulerer	de	mest	begavede	

elever,	så	de	ikke	tabes	på	gulvet.

	 ”Den	pædagogiske	effektforskning	på	området	er	spar-

som	i	Danmark,	og	styrket	forskning	vil	helt	klart	være	en	

måde	at	hjælpe	de	her	elever	på,	så	vi	bliver	bedre	til	at	

finde ud af, hvilke indlæringsmetoder der virker, og hvilke 

der	ikke	virker,”	siger	Poul	Nissen.

	 Her	kigger	forskerne	især	på	det,	man	kalder	de	non-

specifikke faktorer, det vil sige, i hvor stort omfang spiller 

lærerens	 positive	 forventninger	 til	 eleven	 ind.	 Hvilken	

betydning	 har	 lærerens	 måde	 at	 undervise	 på,	 og	 hvor	

vigtigt	er	det,	at	der	er	god	kemi	mellem	lærer	og	elev.

 ”Vi ved fra andre undersøgelser, at relationen mellem 

lærer og elev kan have op til 30 procents indflydelse på et 

godt resultat, mens hele 40 procent af effekten kommer 

fra,	om	eleven	overhovedet	selv	føler,	at	han	eller	hun	kan	

bruge	den	undervisningsform,	som	vedkommende	udsæt-

tes for. Så de to faktorer, der tilsammen udgør 70 procent 

af	resultatet,	er	i	høj	grad	mål	for	vores	forskning,	og	det	

er en undersøgelse af disse såkaldt nonspecifikke faktorer, 

der	bør	få	betydning	for,	hvordan	vi	fremover	tilrettelægger	

indsatsen	over	for	de	bedst	begavede	elever,”	siger	Poul	

Nissen.

Af	Kim	Seerup	Rasmussen

asterisk@dpu

pOul	NISSEN

Lektor, fil.dr. og psykolog ved Danmarks 
pædagogiske Universitetsskole, aarhus 
Universitet. Har de seneste ti år været en af de 
få forskere herhjemme, der har beskæftiget 
sig med gruppen af særligt begavede børn. 
Har deltaget i forsknings- og udviklingsprojekt 
i lyngby-Tårbæk Kommune om skolens møde 
med elever med særlige forudsætninger. Er på 
vej med flere forskningsartikler og skriver sam-
men med psykologerne Ole Kyed og Kirsten 
baltzer på et nyt bogprojekt, der blandt andet 
ser på, hvilke pædagogiske indsatser der virker 
over for gruppen af meget begavede børn. 

www.dpu.dk/om/poni

SæRlIgT	bEgAvEDE	bøRN

lyNgby-TåRbæK	
uNDERSøgElSEN

�� særligt begavede børn blev fulgt og testet i årene 
200�-2005 og er foreløbig den eneste undersøgelse af sin 
art herhjemme. Undersøgelsen viste blandt andet, at mange 
elever har følt sig lettede ved at være blevet identificeret og få 
imødekommet deres behov for at blive fagligt udfordret. men 
mange lærere har brug for en bredere viden om, hvordan de 
spotter og identificerer elever med særlige forudsætninger. 
Sammen med skoleledelsen har lærerne brug for specifik 
viden om, hvordan de inddrager de særligt begavede elever 
i planlægningen af undervisningen. forældreinddragelsen 
er også vigtig, og både lærere og forældre skal have bedre 
forståelse for, hvad det betyder for en elev at have særlige 
forudsætninger og måske føle sig anderledes, da det kan have 
stor betydning for kammeraternes forståelse og accept.

    på 
	uNIvERSITETET
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  Forestil dig en kæmpe stige, der fortsætter langt op i him-

len.	Den	er	proppet	med	mennesker.	Desværre	har	stigen	

ikke	fast	grund	under	sig,	så	den	synker	lige	så	stille	ned	

under	vægten	af	de	mange	mennesker.		Personerne	på	stigen	

er	derfor	tvunget	til	bestandigt	at	kravle	opad	og	kæmpe	om	

de	øverste	pladser	eller	glide	med	stigen	ned.

Sådan	beskriver	Jens	Peter	Thomsen,	post.doc.-stipendiat	

ved	Institut	for	Psykologi	og	Uddannelsesforskning,	RUC	

den	kamp,	der	udspiller	sig	på	uddannelsesområdet.	Han	

siger:

	 ”Tidligere	 var	 pladsen	 blandt	 samfundets	 øverste	 lag	

sikret	med	et	universitetsstudium.	Det	var	en	relativt	snæ-

ver	del	af	befolkningen	–	stort	set	kun	børn	af	eliten	-	der	

gik	på	universitetet.	De	kunne	ganske	uforstyrret	studere	

sig	til	en	indløsning	af	de	lovende	fremtidsudsigter.	Men	

med	masseuniversitetet	er	pladsen,	på	stigen	blevet	trang.	

Spørgsmålet	er,	om	eliten	stadig	har	de	bedste	pladser,	og	

hvordan	de	i	så	fald	har	sikret	sig	dem.”	

Baggrunden	for	at	stille	det	spørgsmål	er	de	seneste	årtiers	

eksplosion	i	danskernes	uddannelsesniveau,	som	ud	over	

at	demokratisere	adgangen	til	uddannelsessystemet	også	

har ført til en uddannelsesinflation.  Der skal stadigt mere 

og	mere	uddannelse	til	for	at	opnå	det	samme.	Det	gælder	

både jobkvalifikationer og den sociale position i samfundet, 

som	uddannelse	er	den	vigtigste	formidler	af.	

ulighed	på	universitetsniveau
På 55 år er antallet af studerende på de danske universiteter 

ottedoblet – fra 13.000 studerende i 1952 til 110.000 stude-

rende i 2007. Andelen af en ungdomsårgang, der forventes 

at gennemføre en lang videregående uddannelse, er på 25 

år steget fra 5 % til 15 % for 2005-årgangen.

		 Det	 kunne	 lyde	 som	 en	 succeshistorie.	 Det	 danske	

velfærdssamfund	 leverer	 varen.	 	 Lige	 adgang	 til	 uddan-

nelsessystemet	og	de	øverste	poster	i	det	danske	samfund.	

Men	kigger	man		nærmere	på,	hvad	der	gemmer	sig	bag	

EliTEN 
mODSTår 

Gennem årtier har elitens børn fået uni-
versitetsuddannelser, der fungerede som 
forsikringer  om at forblive en del af  samfun-
dets øverste lag. men hvad gør eliten for at 
forblive elite, når den skal dele universitetet 
med børn af hr. og fru ufaglært?

maSSENS 
 iNDTOG
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tallene,	tegner	der	sig	et	andet	billede.	Jens	Peter	Thomsen	

forklarer:

	 ”Ser	vi	på	sammensætningen	af	de	studerende	og	deres	

sociale	baggrund	på	de	forskellige	universitetsuddannelser,	

genfinder vi groft sagt det samme mønster som tidligere. Nu 

bare	på	universitetsniveau.		Uddannelser,	som	typisk	giver	

adgang	til	samfundets	øverste	lag,	er	domineret	af	stude-

rende	med	en	privilegeret	social	baggrund.	Og	tilsvarende	

er	studerende	af	forældre	uden	høj	uddannelse	koncentreret	

på	bestemte	uddannelser	uden	samme	grad	af	adgang	til	

indflydelsesrige poster. Den sociale differentiering er ikke 

forsvundet	 med	 masseuniversitetet.	 Den	 er	 bare	 rykket	

med	op	ad	stigen	og	gør	sig	nu	også	gældende	inden	for	

universitetsmurene.”	

	 Et	tal	for	den	sociale	differentering	får	man	ved	at	kigge	

på	chanceulighed.	Et	tal,	som	angiver	forskellen	på,	hvor	

store	chancerne	er	for,	at	du	tager	en	bestemt	uddannelse,	

i	forhold	til	om	dine	forældre	har	en	høj	eller	en	lav	uddan-

nelse	–	se	faktaboks.	Tallene	viser,	at		den	gode	gamle	elite	

dominerer	på	de	mest	prestigegivende	uddannelser.		Der	er	

for eksempel  17 gange større chance for, at du læser stats-

kundskab	på	Københavns	Universitet,	hvis	dine	forældre	

har	en	lang	uddannelse,	end	hvis	de	er	ufaglærte.	

	 ”Og	 statskundskab	 på	 Københavns	 Universitet	 	 er	 en	

typisk eliteuddannelse. Den uddanner til indflydelsesrige 

positioner,	har	et	højt	karaktergennemsnit	som	adgangs-

krav,	 og	 det	 er	 ved	 Københavns	 Universitet,”	 siger	 Jens	

Peter	Thomsen	og	forklarer,	at	det	ikke	kun	er	faget	i	sig	

selv,	der	bestemmer,	hvor	elitens	børn	kanaliseres	hen.	Der	

er	også	store	institutionelle	og	regionale	forskelle.

”Vi finder  eliten i København og til dels i Århus, hvor de 

går	på	de	to	byers	universiteter	og	deres	kreative	uddan-

nelser	 som	 kunstakademiet,	 musikkonservatoriet	 eller	

arkitektskolen. I den anden ende af skalaen finder vi nye 

institutioner	som	for	eksempel	DPU	og	dem,	der	ligger	uden	

for	de	store	byer	som	eksempelvis	Aalborg	Universitet.	Den	

positive	udlægning	af	disse	institutioners	situation	er,	at	de	

er	bedre	til	at	rekruttere	bredt.	Den	negative	er,	at	de	ikke	er	

attraktive	uddannelser	og	er	sakket	bagud	i	konkurrencen	

om	de	studerende	fra	eliten.	Jeg	tror,	begge	udlægninger	

rummer	en	sandhed.”

uakademiske	forældre	forringer	chancerne
Men	hvorfor	er	der	så	store	forskelle	på	uddannelsernes	

rekrutteringsgrundlag?	 	Svaret	hænger	 ifølge	Jens	Peter	

Thomsen	sammen	med	de	studerendes	studievalg,	deres	

sociale	oprindelsesklasse	og	den	studiekultur,	der	gør	sig	

gældende	på	de	enkelte	uddannelser.

	 ”Eliteuddannelsernes	studiekultur	kræver	en	stor	grad	

af	involvering.	 	Kulturen	er	ofte	præget	af	koder	og	mål-

sætninger, der er svære at aflæse for en udefrakommende. 

Det	gælder	i	forhold	til,	hvad	uddannelserne	kan	bruges	til,	

hvilke	krav	der	stilles	til	de	studerende,	og	hvad	der	ken-

detegner	en	god	studerende.	Den	slags	ekspliciteres	ikke.	

Det	ligger	implicit	i	kulturen,	som	man	må	kunne	forstå,	

hvis	man	vil	klare	sig	godt.		Det	giver	selvfølgelig	studerende	

udstyret	med	kulturen	hjemmefra	en	stor	fordel.”

 Faktisk gør den indforståede kulturs sociale slagside sig 

allerede	gældende,	inden	studierne	går	i	gang.	Jens	Peter	

Thomsen	 fortæller	 at	 mange	 studerende	 uden	 højtud-
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JENS	pETER	ThOMSEN

post.doc.-stipendiat, institut for psykologi og 
Uddannelsesforskning, roskilde Universitet. 
forsker i sociale differentieringsprocesser 
på videregående uddannelser i Danmark, 
herunder spørgsmålene om unges valg af 
forskellige videregående uddannelser og 
deres sociale oprindelsesklasse.

dannede	forældre	at	støtte	sig	til	 i	studievalget	fravælger	

eliteuddannelserne.	Ofte	fordi	de	ikke	har	det	gennemsnit,	

der	kræves,	men	også	fordi	de	ikke	kan	gennemskue,	hvad	

studiet	handler	om,	og	hvad	det	kan	føre	til.	Og	skulle	de	

alligevel	vælge	at	begynde	på	et	sådant	studium,	venter	der	

flere udfordringer forude.

	 ”Man	kan	godt	give	en	slags	signalement	af	en	elitestu-

derende. Vedkommende skal være selvstændig, initiativrig 

og	komme	med	originale	bud	på	problemstillingerne,	have	

sin		personlighed	med	og	gøre	faget	til	sit	eget.	Det	betyder	

også,	at	eliten	bedre	formår	de	her	lidt	svært	håndgribelige	

og	udenoms-curriculære	ting,	man	ikke	kan	læse	sig	til	 i	

en	studieordning.		Så	når	vi	formelt	set	har	lige	adgang	til	

uddannelserne	i	Danmark,	må	vi	tilføje,	at	adgangen	er	mere	

lige	for	nogen	end	for	andre.”	

har	nogle	fag	en	elitær	sjæl?
Jens	Peter	Thomsen	mener,	at	universiteterne	burde	gøre	

mere	 for	at	 sikre	et	bredere	 rekrutteringsgrundlag.	Men	

hvorfor	egentlig?

	 ”Ikke	bare	ud	fra	et	ideal	om	lighed,	men	også	fordi	vi	

ganske	 enkelt	 får	 bedre	 studerende,	 hvis	 uddannelserne	

rekrutterer	bredt.	Alt	for	store	dele	af	talentmassen	kommer	

aldrig	i	gang	eller	taber	pusten	i	mødet	med	det	diffuse	liv	

på	uddannelserne.”

	 Jens	 Peter	 Thomsen	 anbefaler,	 at	 eliteuddannelserne	

gør	op	med	deres	usynlige	pædagogik	og	bliver	bedre	til	at	

synliggøre,	hvilke	rammer,	krav	og	mål	der	er	gældende.	

På	den	måde	bliver	det	nemmere	at	forholde	sig	til	studiet	

–	også	for	dem,	der	ikke	har	det	hele	med	hjemmefra.	Men	

han	ved	godt,	at	hans	forslag	møder	modstand.

	 ”Nogle	 forveksler	 den	 kulturelle	 praksis	 på	 faget	 med	

fagets	særegne	kendetegn.	De	mener	ikke,	man	kan	ændre	

praksis uden at ødelægge fagets sjæl. Det tror jeg i de fleste 

tilfælde	ikke	rigtigt	på.	Der	er	meget,	man	kan	gøre	uden	

at	gå	på	kompromis	med	fagligheden.	Man	kan	godt	få	en	

mistanke	om,	at	henvisningen	til	fagets	særlige	sjæl	er	en	

undskyldning	for	at	opretholde	de	kulturelle	barrierer	og	

dermed	uddannelsens	eksklusivitet	og	elitepræg	-	som	en	

sidste	skanse	imod	masseuniversitetet.”	

af peder Holm-pedersen

peho@dpu.dk
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chANcEulIghEDER	I	
DET	DANSKE	uDANNElSESSySTEM

Chanceuligheden angiver, hvor meget større chancen er for, at 
du læser på den pågældende uddannelse, hvis dine forældre 
har en lang videregående uddannelse, end hvis de har grund-
skoleuddannelse. jo højere tal jo skævere rekrutteringsgrundlag 
og højere koncentration af elitens børn.

chANcEulIghEDER	fORDElT	på	uDvAlgTE	INSTITuTIONER:

rytmisk musikkonservatorium �7
Kunstakademiets arkitektskole �4
Københavns Universitet, KU ��
roskilde Universitet, rUC ��
aarhus Universitet, aU 7
Handelshøjskolen i København/CbS 7
aalborg Universitet, aaU �
DpU �

chANcEulIghEDER	fORDElT	på	uDvAlgTE	uDDANNElSER:

læge, KU 2�
Statskundskab, KU �7
litteraturvidenskab, KU �7
Sociologi, KU �7
Statskundskab, aU 9
Sociologi, aaU 5
Erhvervssprog, bachelor, CbS 4

Kilde: ”Social differentiering og kulturel praksis på danske 
universitetsuddannelser”, ph.d.-afhandling, jens peter Thomsen, 
2008

Chanceulighederne er en ratio-beregning: antal forældre (til de 
studerende) med en lang videregående uddannelse over antal 
i forældregenerationen med en lang videregående uddan-
nelse, divideret med antal forældre med grundskoleuddannelse 
over antal i forældregeneration med grundskoleuddannelse.

ER	Dpu	ET	’TAbER’-uNIvERSITETSMIlJø?
	-	EllER	hvAD	ER	fORKlARINgEN	på	Dpu´S	plAcERINg	
NEDERST	I	TAbEllEN?

Jens	peter	Thomsen:
”Den vigtigste faktor er helt sikkert, at mange af de studerende 
på DpU allerede har en mellemlang videregående uddannelse 
– som lærer eller pædagog for eksempel - inden de starter 
på DPU. Generelt er den sociale profil på de studerende på 
de mellemlange videregående uddannelser meget bredere 
end på universiteterne. Det hænger sikkert også sammen 
med, at der ikke er adgangsbegrænsninger til de fleste af 
uddannelserne, og så kan det selvfølgelig også have noget at 
gøre med ry og prestige, men det vil jeg nu ikke sige gør det til 
et ’taber’universitetsmiljø.  man kunne jo også vende den om og 
sige, at DpU er blandt de bedste til at bryde den sociale arv.”
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 Ved sidste folketingsvalg tonede Socialdemokratiets 

Helle Thorning-Schmidt og Det Radikale Venstres 

Margrethe Vestager frem på Tv-skærmen som to velklædte 

og	veluddannede	allierede.	De	lignede	hinanden.	Begavede,	

velformulerede og parate til magten. Den fik de ikke.  Det 

er	der	en	del	forklaringer	på.		Én	af	dem	er,	at	de	ganske	

enkelte	så	for	smarte	og	elitære	ud.	Passer	det?	Passede	Pia	

Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti bedre som stil- og identifi-

kationsfigur for den almindelige dansker?  Sandsynligvis. 

	 Pia	Kjærsgaard	er	om	nogen	den	politiske	person,	der	

inkarnerer	modsætningen	mellem	folket	og	eliten.	Som	den	

ubestridte populistiske lederfigur i Danmark formår hun 

på	en	helt	anden	måde	end	Helle	Thorning	og	Margrethe	

Vestager at fremstå som den karismatiske repræsentant 

for	den	almindelige	dansker.	Hvad	er	det,	der	skiller	Pia	

Kjærsgaard	 ud?	 Når	 lektor	 og	 forskningsprogramleder	

Søren	Christensen	fra	DPU,	AU,		skal	forklare	dette,	hen-

viser	han	blandt	andet	til	hendes	tænder!		

forræderiet
Hvilken	 rolle	 Pia	 Kjærsgårds	 tænder	 spiller,	 vender	 vi	

tilbage til. Først til modsætningen mellem eliten og folket, 

som	den	udspiller	sig	i	den	danske	offentlighed.	Seneste	

eksempel	 er	 journalist	 og	 forfatter	 Lars	 Olsens	 brug	 af	

modsætningen	i	bogen	”Eliternes	Triumf”.	Her	beskriver	

han,	hvordan	beslutninger	 i	dag	 træffes	af	et	eksklusivt	

lag	 af	 politikere,	 embedsmænd	 og	 eksperter	 uden	 det	

brede	folkelige	engagement,	der	kendetegner	det	klassiske	

folkestyre.		En	mere	eller	mindre	homogen	elite,	der	ikke	

har	forbindelse	til	den	almindelige	danskers	hverdagsliv.	

Selv	 ikke	 politikere	 udgør	 i	 dag	 et	 folkeligt	 modspil	 til	

’sagkundskaben’, lyder Lars Olsens kritik.  I stedet har 

eliterne	svigtet	folket	og	folkestyret,	alt	imens	de	har	sejret	

ad	helvede	til.		

Hvis	denne	diagnose	lyder	bekendt,	er	det	ikke	så	mær-

keligt. For den er beslægtet med kultur-konservative 

Christopher	Laschs	diagnose	i	bogen	”Eliternes	oprør	og	

forræderiet mod demokratiet” fra 1994. Lasch konstate-

rede	blandt	andet,	at	der	godt	nok	altid	havde	eksisteret	

en	 privilegeret	 klasse,	 selv	 i	 Amerika,	 men	 den	 havde	

aldrig	tidligere	været	så	isoleret	fra	sine	omgivelser.	

Ifølge Søren Christensens kan Laschs indflydelse på 

måden	 at	 formulere	 forholdet	 mellem	 elite	 og	 folk	 på	

ikke	overvurderes.

	 ”Lasch	indleder	en	ny	fase	i	en	gammel	fortælling	om	

forholdet	mellem	elite	og	folk.	Han	forstår	eliten	som	en	

post-national	elite,	der	ikke	føler	sig	bundet	til	og	loyal	

over	for	nationale	og	lokale	fællesskaber.	 	Bogen	bliver	

da	også	dagsordenssættende	og	taget	op	af	en	lang	række	

andre	forskere,	forfattere	og	debattører	i	hele	verden.	I	

dansk	sammenhæng	er	det	Erik	Meier	Carlsen,	der	tager	

temaet op. I bogen ”De overflødiges oprør” fra 2000 

analyserer Carlsen betingelserne for Dansk Folkepartis 

succes. Han pointerer netop, at DF udnytter en modsæt-

ning	mellem	”almindelige	borgere”	og	”en	humanistisk	

globaliseringsparat	elite”.	Og	hvad	der	måske	er	vigtigere,	

så påpeger han, at Dansk Folkepartis vælgere ikke kom-

mer	 fra	 en	 bestemt	 klasse,	 men	 at	 de	 samles	 mod	 en	

bestemt	opdragelse.	Det	er	den	brede	befolknings	opgør	

mod en elitær pædagogik.  Dansk Folkeparti siger fra. De 

repræsenterer	det	uforbederlige	danske	folk,	der	ikke	skal	

sendes	på	eliternes	forbedringsanstalter.”

Eliternes	borgerkrig	
Men	er	det	ikke	kun	Erik	Meier	Carlsen,	Lars	Olsen	og	

Dansk Folkeparti, der etablerer denne modsætning? Nej.  

Journalist	 og	 forfatter	 Rune	 Lykkeberg	 viser	 i	 bogen	

”Kampen	 om	 sandhederne”,	 hvordan	 daværende	

mODSÆTNiNGEN mEllEm EliTE OG fOlK 
Har biDT SiG faST. ET af fOrSøGENE på aT 
løSE Op fOr mODSÆTNiNGEN Er aT TalE 
Om fOlKEliG KONKUrrENCEEVNE. lEKTOr 
SørEN CHriSTENSEN fra DpU, aarHUS 
UNiVErSiTET, aNalySErEr DEN	DOMINE-
RENDE	MODSæTNINg	MEllEM	ElITE	Og	
fOlK.	

IlluSTRATION:	jENS HaGE
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Nej,	ifølge	Søren	Christensen	er	situationerne	kvalitativt	

forskellige.	

	 ”Lægger	man	sig	alt	for	meget	i	kølvandet	på	Laschs	ana-

lyse, så fanger man ikke det, der er på spil i dag. For Laschs 

analyse er en rigtig 90’er-analyse. Fra dengang man tænkte 

det	globale	i	modsætning	til	det	nationale,	globaliseringen	

som	 noget,	 der	 ville	 annullere	 de	 nationale	 særpræg.	

Samme	logik	tænkte	man	forholdet	mellem	eliten	og	folket	

i	-	den	lille	kosmopolitisk	orienterede	elite,	der	forrådte	

folket	og	det	nationale	fællesskab.	Det	er	ikke	mit	indtryk,	

at	det	er	den	elite,	Lars	Olsen	er	optaget	af.	Her	kritiseres	

eliten	ikke	for	at	have	fjernet	sig	fra	nationalstaten,	men	

derimod	 for	at	dominere	den	 fuldstændig,”	 siger	Søren	

Christensen	og	advarer	mod	at	bedømme	situationen	alt	

for	entydigt	som	eliternes	triumf:	

statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale 

fra 2002 formulerer en modsætning mellem lægmanden 

på den ene side og DJØF’erne og de humanistiske smags-

dommere på den anden side. Hvordan Dansk Folkeparti 

gør	 op	 med	 den	 post-nationale	 elites	 udpegning	 af	

globaliseringsskeptikere	 som	 racister	 og	 populister.	

Hvordan	Ralf	Pittelkow	og	Karen	Jespersen	i	bogen	”Den	

lykkelige dansker” fra 2005 gør op med de intellektuel-

les	bedrevidende	pessimisme.	Og	hvordan	 forfatter	og	

sociolog	Henrik	Dahl	 i	bogen	”Mindernes	 land”	bruger	

pessimismen	som	billede	på	 intellektuelles	manglende	

forbindelse	til	virkeligheden.	

	 Men	forholder	det	sig	virkelig	sådan,	at	Danmark	anno	

2010 blot er en lilleput udgave af det, som Christopher 

Lasch	 beskrev	 som	 den	 amerikanske	 elites	 forræderi.	

   NETOp DE maNGE OG mE-
GET fOrSKElliGE DElTaGErE 
i DENNE DEbaT TyDEr på, aT Vi 
iKKE Har aT GørE mED ET Sim-
pElT	MODSæTNINgSfORhOlD	
MEllEM	fOlK	Og	ElITE. Vi Er 
liGE Så mEGET ViDNE Til, HVaD 
maN KUNNE KalDE ElITERNES	
bORgERKRIg	OM	fOlKET.
Søren Christensen
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er	sammenhængskraften	blevet	noget	helt	andet	 i	 takt	

med,	at	den	i	stigende	grad	forstås	ud	fra	modsætningen	

mellem	folk	og	elite,”	siger	Søren	Christensen.	

Midt	i	almindeligheden
Og	hvad	har	alt	det	 så	med	Pia	Kjærsgårds	 tænder	og	

hendes	 formidable	evne	 til	at	 repræsentere	det	almin-

delige	at	gøre?

	 ”På	den	ene	side	inkarnerer	hun	almindeligheden	og	

det	respektable.	Men	i	og	med	at	hun	stiller	sig	op	som	

den,	der	siger	det,	som	den	almindelige	dansker	tænker,	

men	ikke	tør	sige	højt,	kommer	der	også	et	element	af	

provokation.	Det	manifesterer	en	modsætning	mellem	det	

uforbederlige	folk,	hun	repræsenterer,	og	den	elite,	der	vil	

forbedre	det.	Det	er	det	subtile	spil	mellem	respektabilitet	

og	provokation,	der	er	hemmeligheden.”

For at illustrere sin pointe sammenligner Søren 

Christensen	Pia	Kjærsgårds	tandsæt	med	hendes	forgæn-

ger	Mogens	Glistrups.	

	 ”Glistrup	repræsenterede	også	det	uforbederlige	folk.	

Men	i	det	lange	løb	var	han	for	meget.	Hans	tænder	er	

symbolet	på	det.	De	var	ude	af	stand	til	at	blive	på	tand-

rækken.	De	ragede	ud	af	munden	i	en	grotesk	grimasse	

–	som	et	grin	eller	en	snerren.	Pia	Kjærsgårds	fremtræden	

er	derimod	udpræget	almindelig.	Alligevel	er	der	mere	i	

hende	end	den	rene	almindelighed.	 I	karikaturtegnin-

gerne	er	det	mellemrummet	mellem	hendes	fortænder,	

der	bliver	symbolet	på	det.	Den	lille	sprække	placeret	lige	

midt	i	almindeligheden	–	midt	i	hendes	ansigt,	svulmer	

op	og	bliver	et	symbol	på,	at	hun	er	mere	end	blot	den	

respektable	almindelighed.	Det	mørke	hul	symboliserer,	

at	hun	også	rummer	det	uudsigelige	og	anstødelige,	kort	

sagt	det	uforbederlige	folk.	Det	er	i	høj	grad	denne	dob-

belthed,	der	gør	hende	så	slagkraftig	som	repræsentant	

for	det	almindelige	folk.”

af Claus Holm

clho@dpu.dk

”Netop	de	mange	og	meget	forskellige	deltagere	i	denne	

debat	tyder	på,	at	vi	ikke	har	at	gøre	med	et	simpelt	mod-

sætningsforhold mellem folk og elite. Vi er lige så meget 

vidner	til,	hvad	man	kunne	kalde	eliternes	borgerkrig	om	

folket. Foghs opgør med smagsdommerne er jo om noget 

udtryk	for	en	positionskamp	inden	for	eliten,	en	kamp,	

hvor	hidtil	dominerende	eliter	også	oplever	præcis	det,	

man	ofte	siger	om	folket	–	at	de	har	svært	ved	at	gøre	deres	

erfaringer	gældende,	at	det	sprog,	de	taler,	ikke	længere	

betragtes	som	gyldigt,”		siger	Søren	Christensen.

En populistisk figur
Som	eksempel	på	denne	kamp	mellem	eliter	fremhæver	

Søren Christensen den betydning, ’sammenhængskraften’ 

de	senere	år	har	fået	i	de	nationale	fortællinger	om	dansk	

konkurrenceevne:

”Vi er vidner til en ny italesættelse af forholdet mellem 

det	globale	og	det	nationale,	som	også	har	betydning	for,	

hvordan	vi	tænker	folket	og	eliten.	Det	ser	vi	for	eksempel	

i	den	danske	tilgang	til	den	nationale	konkurrenceevne,	

der	 formuleres	 som	 en	 folkelig	 konkurrenceevne	 –	 en	

slags	 folkelig	konkurrencestat,	der	 ikke	må	sætte	sam-

menhængskraften i det danske samfund over styr.  Vi er 

vidner	til	en	fusion	af	økonomisk	værdi	og	kulturelle	vær-

dier.	Sat	på	spidsen	er	det	danskhed,	der	bliver	nøglen	til	

dansk	konkurrenceevne.	Den	folkelige	konkurrenceevne,	

det	homogene	folk	og	danske	dyder	gøres	til	den	styrke,	vi	

skal	leve	af.	Her	marginaliseres	den	kreative	klasse	fuld-

stændigt	–	samtidig	med	at	den	kreative	klasses	typiske	

argument	om,	at	succes	i	globaliseringen	kræver	kulturel	

åbenhed,	gøres	ugyldigt.”	

	 Betyder	det,	at	modsætningen	mellem	eliten	og	folket	

er	annulleret	og	de	mange	diskussioner,	der	kredser	om	

emnet,	forfejlet?	Ikke	helt.	

 ”Ulighed er gennem de sidste 20 år i stigende grad 

blevet	 formuleret	 som	 et	 modsætningsforhold	 mellem	

elite	og	folk.	Denne	modsætning	er	ikke	en	klassekamps-

figur, selv om den ofte bliver forvekslet med det. Det er 

en populistisk figur i den forstand, at det næsten altid 

er en moralsk figur – det drejer sig altid om, hvordan 

eliten	har	 forrådt	eller	svigtet	 folket.	 I	den	forstand	er	

skiftet	i	forståelse	af	uligheden	absolut	ikke	uskyldigt.	Tag	

igen sammenhængskraften. I begyndelsen af 1990’erne 

drejer	diskussionen	sig	om	forholdet	mellem	den	brede	

befolkning	 og	 en	 minoritet,	 der	 er	 socialt	 ekskluderet	

eller	marginaliseret.	Sammenhængskraft	var	at	få	denne	

minoritet	inkluderet.	I	dag	drejer	diskussionen	sig	også	

om	 forholdet	 mellem	 den	 brede	 befolkning	 og	 nogle	

minoriteter,	men	nu	italesættes	minoriteterne	–	typisk	is-

lamister	og	kulturradikale	eliter	-	som	en	trussel	mod	den	

sammenhængskraft,	der	allerede	er	til	stede	i	den	brede	

befolkning.	Det	handler	ikke	så	meget	om	at	inkludere	for	

at	opnå	sammenhængskraft,	men	om	at	forsvare	sig	mod	

nogle	for	at	bevare	sammenhængskraften.	I	den	forstand	

SøREN	chRISTENSEN		

lektor ved institut for pædagogik, DpU, 
aarhus Universitet. Desuden er han leder af 
forskningsprogrammet i pædagogisk Sam-
tidsdiagnostik ved institut for pædagogik.

www.dpu.dk/om/socr



ET	fORNyET	
uDDANNElSESSySTEM 
ER	NøglEN Til DaNSK 

SUCCES

Skal det danske vidensamfund klare 
sig i den internationale konkurrence, 
kræver det opgør. Opgør med bar-
rierer i uddannelsessystemet, opgør 
med professionsmonopoler og aner-
kendelse af realkompetencer.  



2�

		Mange	økonomer	sammenligner	den	danske	velfærdsstat	

med en humlebi. For ligesom humlebien burde en stor tung 

velfærdsstat heller ikke kunne holde sig flyvende som en 

del	af	eliten	i	den	globale	konkurrence.	Men	den	gør	det	

alligevel. Så længe det varer. For ifølge Ove K. Pedersen, 

professor	ved	International	Center	for	Business	and	Politics,	

CBS,	kræver	det	omfattende	reformer,	hvis	Danmark	ikke	

skal	falde	til	jorden	som	en	af	fremtidens	tabernationer.

	 Nøglen	 til	 fremtidens	 succes	 kalder	 Ove	 K.	 Pedersen	

mobication	 -	 en	 sammentrækning	 af	 ordene	 mobility	

og	education.	 	Lige	så	simpelt	det	har	været	at	skabe	det	

nye	begreb,	lige	så	omfattende	er	det	at	realisere.	Ove	K.	

Pedersen	siger:	

	 ”Ikke	overraskende	er	uddannelse	og	uddannelsessyste-

met	den	væsentligste	del	af	 fremtidens	løsning.	Men	det	

er	et	uddannelsessystem,	der	skal	se	markant	anderledes	

ud end det, vi kender. For tager vi konsekvensen af, at vi 

lever	i	et	vidensamfund	–	og	det	bliver	vi	nødt	til,	hvis	vi	

vil	bevare	vores	konkurrenceevne	-	så	må	vi		ind	og	skrue	

på	knapperne	i		velfærdssamfundets	maskinrum.	Og	dér	er	

der	mange	forskellige	interesser	på	spil	og	mange	kampe	at	

kæmpe.	Det	er	den	store	udfordring,	vi	står	med	i	dag.”

forudsigelser	holder	ét	år
Vi kan  ikke læne os tilbage og tro, at den danske succes 

fortsætter	i	al	uendelighed.	Det	så	ellers	godt	ud.	Op	igen-

nem 90´erne og frem til finanskrisen havde Danmark 

klaret	sig	fornemt	i	den	globale	konkurrence.	Økonomer	og	

politologer	havde	endda	fundet	opskriften	på	succesen:	den	

efterhånden verdenskendte flexicurity–model, der betegner 

det danske arbejdsmarkeds unikke enhed af flexibility og 

security. Men flexicurity-modellens tid er ovre. Eller rettere:

Ove	K.	Pedersen	tvivler	på,	at	det	nogensinde	har	været	dens	

tid,	for	han	stiller	spørgsmålstegn	ved,	om	det	overhovedet	

er flexicurity, der har været forklaringen på den danske 

succes:

 ”Det er endnu ikke lykkedes at finde datamæssigt belæg 

for	det	–	og	jeg	tvivler	på,	at	det	vil	ske.	Men	under	alle	

omstændigheder er flexicurity-modellen utilstrækkelig i 

fremtiden. Frem for fleksibilitet tyder data på, at den danske 

succes skal findes i arbejdskraftens mobilitet,” fortæller Ove 

K.	Pedersen.

	 Hvorfor	 nu	 det	 store	 fokus	 på	 mobilitet?	 Ove	 Kaj	

Pedersens	korte	svar	er	globaliseringens	enorme	dynamik.	

Han	forklarer:

	 ”Spørgsmålet	om,	hvad	Danmark	skal	leve	af,	og	hvad	de	

enkelte	medarbejdere	skal	kunne,	er	bestemt	af	udviklingen	

i	den	internationale	økonomi.	Og	dér	går	det	stærkt.	Man	

plejer	at	sige,	at	den	økonomiske	udvikling	i	perioden	fra	

1950´erne og frem til midten af 1970´erne var forudsigelig 

over	en	fem	til	syvårig	periode.	Man	vidste	nogenlunde,	hvor	

markedet	var	på	vej	hen	og	hvilken	teknologi	og	viden,	der	

var	brug	for.	I	dag	regner	man	med,	at	samme	udvikling	er	

forudsigelig	over	en	periode	på	et	halvt	til	et	helt	år.”	

Du	skal	være	hypermobil	
Under	 nye	 og	 hyperomskiftelige	 konkurrencebetingelser	

vil	arbejdskraften	skulle	omskoles,	skifte	job,	læse	videre	

og	have	nye	kompetencer:	Kort	sagt	være	mobil	 i	et	helt	

andet omfang end tidligere. Ove K. Pedersen angiver fire 

væsentlige	karaktertræk		ved	mobilitet:

-		 Jobmobilitet:	At	det	er	nemt	at	ansætte	og	fyre	folk	og	en	

høj	jobrotation.

-  Geografisk mobilitet: At arbejdskraften har en høj grad af 

bevægelighed	over	regionale	grænser.	

-  Funktionel mobilitet: Evnen til og mulighederne for 

i	 løbet	af	arbejdslivet	at	skifte	jobfunktion.	At	man	for	

eksempel	er	håndværker	i	én	periode,	folkeskolelærer	i	en	

anden	og	måske	HR-medarbejder	i	en	privat	virksomhed	

i	en	tredje.

-		 Overgangsmobilitet:	Muligheden	for	hurtigt	og	med	få	

omkostninger	 at	 kunne	 gå	 fra	 uddannelse	 til	 beskæf-

tigelse,	 fra	 beskæftigelse	 på	 forældreorlov	 og	 tilbage	 i	

beskæftigelse,	dernæst	på	videreuddannelse	og	tilbage	i	

arbejde	osv.

	

	 ”I	Danmark	har	vi	allerede	en	ganske	høj	grad	af	mo-

bilitet på alle fire dimensioner, men den kan og skal blive 

højere.		Alt	tyder	på,	at	uddannelsessystemet	er	den	faktor,	

der	skal	indløse	behovet	for	øget	mobilitet,”	siger	Ove	Kaj	

Pedersen.

	 Hvordan	det	præcist	skal	ske,	er	der	brug	for,	at	vi	bliver	

en	del	klogere	på	over	de	næste	par	år.	Ove	K.	Pedersen	står	

i	spidsen	for	en	forskergruppe,	der	har	til	opgave	at	afdække	

sammenhængen	og	spørgsmålet	om,	hvordan	vi	bedst	mu-

ligt	 indretter	 uddannelsessystemet,	 når	 mobiliteten	 skal	

optimeres.

Nedbryd	barrierer
Det	står	allerede	klart	for	Ove	K.	Pedersen,	at	kravet	om	

mobilitet	harmonerer	dårligt	med	den	nuværende	opbyg-

ning	af	vores	uddannelsessystem.	Han	udpeger	for	eksempel	

den	traditionelle	opdeling	mellem	uddannelsesniveauerne	

som	problem.

	 ”Problemet	 er,	 at	 der	 er	 vandtætte	 skodder	 mellem	

uddannelsesniveauerne.	Det	er	alt	for	besværligt	og	tids-

krævende	at	bevæge	sig	op	og	ned	og	på	tværs	i	systemet	

og	meritoverføre	fra	den	ene	til	den	anden	uddannelse.	Det	

nytter	for	eksempel	ikke	noget,	at	universiteterne	generer	

professionsbachelorerne	 og	 uden	 nogen	 egentlig	 grund	

kræver	et	halvt	års	ekstra	matematik	eller	syv	slags	kurser	

i	samfundsbeskrivelser,	før	de	kan	få	lov	at	fortsætte	studi-

erne.	Omvendt	må	vi	også	sikre,	at	de	enkelte	uddannelser	

i	 højere	 grad	 udstyrer	 de	 studerende	 med	 en	 viden,	 der	

kan	danne	grundlag	for	videre	studier.	De	forskellige	

uDDANNElSE	Og	KONKuRRENcEEvNE
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uddannelser	skal	i	langt	højere	grad	tænkes	i	sammenhæng	

og	ikke	som	små	selvstændige	enheder.”

	 Det	er	ikke	bare	internt	mellem	uddannelserne,	at	der	

skal	skabes	bedre	sammenhæng	og	friere	passage.	Det	skal	

også	gælde	eksternt,	så	systemet	kan	imødekomme	de	meget	

forskelligartede	og	individuelle	behov	for	kompetenceudvik-

ling,	som	fremtidens	arbejdskraft	vil	have.	

Anerkend	realkompetencer
Ove	K.	Pedersen	fortæller,	at	fremtidens	arbejdskraft	kom-

mer	til	at	skifte	arbejdsfunktion	seks	til	otte	gange	i	løbet	

af	et	arbejdsliv.	Af	samme	grund	må	arbejdskraften	tilbage	

på	skolebænken	og	få	stadigt	nye	kompetencegivende	ud-

dannelser.	

	 ”Og	hver	gang	rejser	spørgsmålet	sig:	Hvor	i	uddannelses-

systemet	skal	vedkommende	stige	ind?	Hvilken	skolebænk	

skal	han	eller	hun	sætte	sig	på?	I	dag	kigger	man	næsten	

udelukkende	på	eksamenspapirerne	og	ser,	hvilken	kasse	

vedkommende	passer	i.	Men	det	er	ikke	nødvendigvis	de	

formelle	kompetencer	–	dem	man	har	eksamensbevis	på	

–	der	er	de	vigtige.	Langt	oftere	er	det	dem,	man	har	tilegnet	

sig	igennem	sit	arbejde	eller	andre	steder,	men	ikke	har	papir	

på.	Derfor	skal	realkompetencerne	tillægges	en	større	værdi	

ved	adgangen	til	videre	studier,	så	man	bliver	placeret	på	det	

niveau,	der	passer	til	ens	individuelle	kompetencebehov	–	og	

så	indtager	den	omdiskuterede	problematik	om	realkompe-

tencevurdering	centrum	i	fremtidens	uddannelsessystem.”	

	 Det	rejser	dels	en	praktisk	udfordring	med	at	opbygge	et	

system,	der	uden	at	blive	alt	for	bureaukratisk	kan	foretage	

den	nødvendige	realkompetencevurdering	på	alle	uddannel-

sesniveauer.		Men	det	rejser	også	en	anden	og	sikkert	større	

udfordring:	at	overvinde	den	store	modstand,	som	talen	

om	realkompetencevurdering	altid	møder	fra	det	formelle	

uddannelsessystem.	Ove	K.	Pedersen	kan	godt	forstå	mod-

viljen,	for	når	den	viden,	man	har	fået	af	en	ikke-pædagog	

på	et	ikke-uddannelsessted,	skal	gælde	lige	så	meget	som	

den	viden,	man	får	på	en	skole	i	kontakt	med	en	lærer,	er	

det	også	et	opgør	med	hele	uddannelsessystemets	monopol	

på	at	kunne	undervise	og	tildele	kompetencer.		Men	det	er	

et	nødvendigt	opgør.

”I	et	vidensamfund	må	vi	anerkende,	at	produktionen	af	

viden	og	læring	foregår	i	hele	samfundet;	i	virksomhederne,	

i	frivillige	og	sociale	foreninger,	i	diverse	projekter	og	mange	

andre	steder.	Den	viden	skal	man	kunne	bygge	videre	på.	

Det kræver et uddannelsessystem, der er gearet til fleksible 

bevægelser	op	og	ned	og	ud	og	ind	af	systemet	–	ikke	et,	

der	er	gearet	til	at	opretholde	sit	eget	og	professionernes	

monopol.”

Opgør	med	professionsmonopolerne
Og	så	har	vi	balladen,	for	det	er	absolut	ikke	nogen	nem	sag	

at	udfordre	professionernes	monopol	i	Danmark.

	 ”Professionsuddannelserne	er	ikke	bare	den	eneste	ad-

gang	til	professionerne,	de	er	også	den	eneste	adgang	til	de	

politisk	meget	magtfulde	faglige	organisationer	som	for	ek-

sempel	Dansk	Sygeplejeråd	eller	Danmarks	Lærerforening.	

Så	begynder	du	at	pille	ved	professionernes	monopol,	har	

du	øjeblikkeligt	de	faglige	organisationer	imod	dig.	Det	kan	

være	en	svær	kamp	at	vinde.	Samtidig	er	velfærdsstaten,	

som	vi	kender	den,	baseret	på	professionerne.	Tænk	bare	

på	vores	overenskomster,	de	er	indrettet	efter	dem.	På	den	

måde	hænger	det	hele	sammen	og	samler	sig	i	en	knude	i	

hjertet	af	velfærdssamfundet.	Og	det	er	den	knude,	vi	skal	

have	løsnet.”	

	 Det	lyder	som	et	totalt	opgør	med	den	danske	model.	Men	

det er ifølge Ove K. Pedersen ikke tilfældet. For den danske 

model	har	aldrig	været	en	stabil	størrelse	hugget	i	beton.	

Tværtimod. Den er karakteriseret ved sin fleksibilitet og sin 

tilpasningsevne.	Ove	K.	Pedersen	forklarer:

	 ”Ser	vi	på	udviklingen	i	det	tyvende	århundrede,	er	det	

historien	om,	hvordan	Danmark	–	altid	med	blikket	stift	

rettet	mod	den	internationale	økonomi	og	de	konkurren-

cebetingelser,	den	stillede	-	har	været	i	stand	til	at	tilpasse	

og	 forandre	sig,	når	der	var	behov	 for	det.	Langsomt	og	

indædt.	Det	er	også	det,	der	er	ved	at	ske	nu.	Ellers	havde	vi	

aldrig	fået	professionshøjskolerne.	At	samle	professionerne	

under	samme	tag	og	give	dem	et	fælles	grundlag	af	viden	

er	første	skridt	på	vejen	mod	det	nødvendige	opgør	med	

professionsmonopolerne.	Det	er	den	skridtvise	tilpasning,	

der	er	kernen	i	den	danske	model.	Nu	skal	den	igen	vise	sit	

værd og realisere de nødvendige forandringer. Ellers flyver 

den	danske	humlebi	ikke	videre.”

Af	Peder	Holm-Pedersen

peho@dpu.dk
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ansøgninger	i	dag	afsluttes	med	påfaldende	påklistrede	forudskikninger	

af sådanne handlingsanvisninger. Videnskabsfolk har over en bred kam 

beredvilligt	taget	opgaven	som	konsulenter	på	sig.

 Denne kursændring har fundet sted inden for de sidste 5-10 år. Mange 

empiriske	forskere	inden	for	det	opdragelses-	og	uddannelsesvidenskabelige	

felt har ellers længe ikke været uenige om, at der ikke findes nogen umid-

delbar	kausalitetsrelation	mellem	didaktiske	metoder	og	mål	på	den	ene	

side	og	så	faktisk	opnåede	resultater	af	disse	didaktiske	intentioner	på	den	

anden	side,	og	hvis	man	vil	hævde,	at	der	foreligger	sikker	viden	om,	hvad	

der	virker,	kan	det	kun	formuleres	i	meget	generelle	vendinger	såsom:	”En	

klar	struktur	i	undervisningen,	hvor	tiden	bruges	på	læringsorienterede	

aktiviteter	i	et	positivt	læringsorienteret	klima”.	2Nu	synes	disse	forbehold	

og	denne	forsigtighed	at	være	forsvundet.	”Der	er	evidens	for	…”	gentages	

med	 påfaldende	 sikkerhed	 i	 rekvirerede	 forskningsrapporter,	 og	 et	 af	

resultaterne fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i 2008 

er	da	også,	at	der	er	evidens	for	at	hævde,	at	læreres	evne	til	at	“indgå	i	en	

social relation” er af afgørende betydning for elevers læring. Vi er på højt 

generaliseringsniveau.	Det	er	vanskeligt	at	betvivle	et	sådant	resultat,	og	

ingen	er	formentlig	overraskede	over	det.	Nu	er	der	imidlertid	etableret	

“evidens”	for,	hvad	alle	vist	altid	har	vidst.	Man	kan	bemærke,	at	“evidens”-

bølgen	vidner	om,	at	man	ikke	kræver	ny	viden,	man	kræver	sikkerhed.	Ny	

viden	er	som	bekendt	altid	stærkt	tvivlsom	og	sårbar	for	anfægtelser	og	

afstedkommer	endnu	mere	viden	om	alt	det,	vi	ikke	ved,	eller	åbner	sågar	

felter,	som	vi	ikke	engang	havde	drømt	om,	at	vi	ikke	vidste	noget	om.	Ny	

viden	skaber	snarere	usikkerhed	om,	hvad	der	virker.

	 Et	oplagt	eksempel	er	sundhedspædagogikken,	hvis	problem	er	dens	

fundamentale	afmagt.	Det	er	vanskeligt	at	komme	i	tanker	om	eksem-

pler	 på	 angiveligt	 evidensbaserede	 råd	 og	 retningslinjer	 til	 bevarelse	

af folkesundhed, der ikke er blevet falsificeret i min levetid, eller hvis 

Klap hesten	
–	OM	PæDAGOGISKE	UMULIGHEDER
Evidensbegrebet er fortsat styrende for videnskabelige og videnskabsjournalistiske 
publikationer – heller ikke den pædagogiske forskning er gået ram forbi. Kirsten 
Hyldgaard giver med Freud og psykoanalysen bud på, hvorfor sikker viden om, hvad 
der virker, er så vanskelig at opnå i forhold til opdragelse og undervisning.

af Kirsten Hyldgaard 

		Hvorfor taler Freud om umuligheder i forbindelse med opdragelse? 

Freud siger ikke, at opdragelse er umulig; den finder jo sted. Han taler om 

umulighed	i	forbindelse	med professionen.

	 Psykoanalysen	har	ikke	megen,	hvis	overhovedet	nogen	praktisk	an-

vendelighed	i	en	pædagogisk	sammenhæng,	og	en	psykoanalytisk	praksis,	

der	er	pædagogisk,	er	ikke	analytisk.	Så	hvorfor	arbejde	med	psykoanalyse	

og	pædagogik	overhovedet	og	i	særdeleshed	i	en	tid,	hvor	der	er	et	stærkt	

forskningspolitisk	og	-økonomisk	krav	til,	at	den	pædagogiske	forskning	

skal	levere	handlingsanvisninger,	skal	skabe	“sikker	viden	om,	hvad	der	

virker”?	Svaret	er,	at	den	manglende	praktiske	anvendelighed	modsvares	

af	en	teoretisk	nødvendighed	som	modvægt	mod	ubegrundet	foregøgling	

eller	besværgelse	af	muligheden	for	praktiske	handlingsanvisninger	på	

områder	og	i	situationer,	hvor	sådanne	i	bedste	fald	er	nytteløse,	i	værste	

fald	vil	gøre	mere	skade	end	gavn	over	for	forhold,	der	unddrager	sig	sikker	

viden.	Der	tænkes	her	først	og	fremmest	på	den	megen	fokus	på	begrebet	

“lærerpersonlighed”,	“personlige	relationers”	vigtighed	for	elevers	læring	

og	på	sundhedspædagogiske	tiltag	overhovedet.	

	 Psykoanalytiske	begreber	kan	bidrage	til	at	beskrive	og	analysere	det,	

jeg	kalder	pædagogiske	umuligheder	og	det	egentligt	pædagogiske.	Hvis	

psykoanalysen	ikke	kan	bidrage	med	praktiske	handlingsanvisninger,	kan	

dens	begreber	til	gengæld	bidrage	til	analyse	af,	hvad	der	foregår	i	pæda-

gogiske	forhold,	ja,	hvad	selve	det	pædagogiske	ved	forhold	overhovedet	

består	i.	Begrebet	det	pædagogiske	refererer	til	dén	dimension	ved	det	

at	opdrage,	uddanne	og	undervise,	der	unddrager	sig	den	planlæggende	

didaktiske	vilje	og	mål,	dét	som	unddrager	sig	videnskabens	begribelse.

	 Den	aktuelle	norm	er,	at	forskningsprojekter	skal	kunne	udpege	prak-

tiske	handlingsanvisninger,	hvorved	videnskabelige	projekter,	der	først	

og	fremmest	er	analyserende	og	kritiske,	risikerer	at	forekomme	lettere	

irrelevante.	Man	kan	da	også	konstatere,	at	mange	 forskningsprojekt-

24

�freud, S. (�976) [�925]. ”Geleitwort zu Verwahrloste jugend”. Gesammelte Werke XiV. frankfurt am main: S. fischer Verlag, s. 565.
2moos (2005). Evidens i uddannelse? København: Danmarks pædagogiske Universitetsforlag, s. 8-9.

”På et tidligt tidspunkt gjorde jeg talemåden om, at der findes tre umu-

lige professioner – at opdrage, at helbrede, at regere – til min egen, og 

var da også så rigeligt optaget af den midterste af disse opgaver.” 

Freud, S. 19251
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adressat ’for alle’ har krævet en kraftig modifikation til ’for 

nogle’ eller ’under bestemte betingelser’. Derfor kunne man 

hævde,	at	vi	har	erfaringsbaseret	evidens	for	ikke	at	tro	på	

sundhedsvidenskabelige	 og	 -pædagogiske	 anbefalinger.	

Men	selv	i	 forhold	til	de	problemstillinger,	der	vedrører	

motion,	 rygning,	 alkoholforbrug,	 over-	 og	 undervægt,	

hvor	mange	tror	på,	at	der	ikke	savnes	forskningsbaseret	

evidens	 for,	hvilke	 indsatser	der	virker,	dér	kan	enhver	

konstatere	–	mange	af	egen	erfaring	–	at	denne	form	for	

kognitiv	viden	ikke	nødvendigvis	tjener	til	opnåelse	af	den	

ønskede	 adfærdsregulering,	 at	 det	 manglende	 forhold	

mellem	 viden,	 forskningsbaseret	 evidens	 og	 så	 praksis	

er	 normen	 snarere	 end	 undtagelsen.	 Der	 mangler	 ikke	

oplysning	og	”sikker	viden	om,	hvad	der	virker”.	Derfor	

kunne	 den	 sundhedspædagogiske	 tænkning	 med	 fordel	

hente	skyts	i	psykoanalysens	begreber	om	drift,	begær	og	

disses	ubevidste	status,	når	pædagogiske	”umuligheder”	

opstår, det vil sige, når den (sundheds)videnskabelige teo-

ris	bestræbelse	på	at	imødekomme	kravet	om	pædagogiske	

handlingsanvisninger	i	forhold	til,	”hvad	der	virker”,	gang	

på	gang	viser	sig	resultatløs.

	 Den	sundhedsvidenskabelige	og	-pædagogiske	forskning	

vedbliver	per	automatik	at	udtænke	nye	eller	genbruge	vel-

afprøvede	former	for	generaliserede	handlingsanvisninger.	

Et	videnskabeligt	perspektiv	kan	ikke	anerkende,	at	det	

ikke	er	objektiv	viden,	der	mangler,	at	det	overhovedet	ikke	

er	mangel	på	viden,	der	er	problemet,	men	at	problemet	

er	den	manglende	anerkendelse	af	det	singulære	subjekts	

ubevidste	viden.	Hvad	viden	angår,	opererer	psykoanalysen	

med	en	tese	om,	at	det	ikke	er	viden,	der	mangler;	subjektet	

ved	 uden	 at	 ville	 vide	 af	 denne	 viden;	 det	 ved	 uden	 at	

kunne	holde	denne	viden	ud.	Og	denne	ikke-ville-vide-af	

er	grundlæggende	for	vidensbegæret,	at	der	ved	siden	af	

vidensbegæret	må	tænkes	et	begær	efter	ikke	at	vide	kaldet	

”lidenskabelig	uvidenhed”,	der	skaber	en	grundlæggende	

og uløselig konflikt i vidensbegæret. 

	 Talen	om	pædagogiske	umuligheder	forsvarer	tesen	om	

videnskabens,	og	herunder	også	de	didaktiske	videnska-

bers uformåenhed i forhold til faktorer som (videns)begær, 

nydelse	og	forholdet	til	den	Anden.	At	hævde	dette	med-

fører	ikke	resignation.	Når	der	tales	for	anerkendelse	af	

pædagogiske	umuligheder,	er	der	tale	om	at	passere	fra	

en	erfaring	af	afmagt	til	en	anerkendelse	af	en	umulighed.	

Pointen er ikke at pege fingre ad kravet om evidens, men 

at	give	nogle	bud	på,	hvorfor	sikker	viden	om,	hvad	der	

virker,	er	så	vanskelig	at	opnå	i	forhold	til	opdragelse	og	

undervisning. Viden om betingelserne for det pædagogiske 

forhold er ikke det samme som magt og kontrol. Viden 

er	 ikke	 nødvendigvis	 magt	 over,	 hvad	 der	 virker.	 Man	

kontrollerer lige så lidt effekten af den indflydelse, som 

man	udøver	på	en	anden,	som	man	kontrollerer	sit	eget	

ubevidste.	 Psykoanalysen	 har	 begreber	 til	 at	 analysere	

dette.	Begrebet	det	ubevidste	er	selvfølgelig	grundbegrebet.	

Andre afgørende begreber er som nævnt drift, begær (qua 

den Andens) og overføring, identifikation m.fl.

	 Psykoanalysens	 bidrag	 til	 opdragelses-	 og	 uddannel-

sesvidenskaberne har karakter af en ‘klap hesten’ snarere 

end	af	positive	bidrag,	fordi	der	er	manifestationer,	som	

unddrager	 sig	 videnskabens	 begribelse.	 Psykoanalysen	

er,	når	dens	praksis	tages	alvorligt,	en	stadig	erfaring	af	

bemestringens	umulighed.	Psykoanalysens	mål	er	en	aner-

kendelse	af,	at	selverkendelse	er	umulig,	en	miskendelse,	

et	spejlkabinet	af	 imaginære	idealer.	Også	derfor	har	en	

analyse	ingen	ende;	også	derfor	er	den	stødende	for	enhver	

utålmodig,	kognitiv	terapeutisk	effektivitet.	Det	ubevidste	

handler	om,	at	vi	er	os	selv	fjernest.	Også	eller	måske	især	

når	vi	underviser	og	opstiller	alskens	mål	og	bekender	os	

til	etiske	retningslinjer,	ligger	miskendelsen	lige	for.	

	 Psykoanalysen	 er	 ikke	 opbyggelig,	 snarere	 kritiserer	

den	hangen	til	besserwisserei	i	 forhold	til,	hvordan	man	

overhovedet	skal	forstå	andres	måde	at	nyde	på,	hvad	der	

er	et	godt	liv,	hvordan	folk	skal	løse	deres	såkaldte	proble-

mer	og	forholde	sig	i	diverse	professionelle	pædagogiske	

relationer. Dens potentiale er først og fremmest kritisk. For 

få	år	siden	strøede	man	rundhåndet	om	sig	med	begrebet	

kritik,	uden	at	det	altid	var	rigtig	klart,	hvad	der	mentes	

med	det.	I	dag	gælder	rundhåndetheden	begrebet	evidens	

i	rekvirerede	forskningsrapporter.	Heller	ikke	her	er	man	

altid	sikker	på,	at	der	påstås	andet	med	begrebet	end,	at	

man	mener	at	vide,	hvad	man	snakker	om.

	 Netop	på	grund	af	den	udbredte	beredvillighed	i	forhold	

til	at	levere	handlingsanvisninger	har	det	videnskabsteo-

retiske	arbejde	aldrig	været	vigtigere,	 for	uanset	hvilket	

teoretisk	 udgangspunkt,	 hvilke	 grundbegreber,	 der	 er	

styrende	for	ens	arbejde,	kan	det	have	praktiske	konse-

kvenser.	Af	praktiske	grunde	har	det	 teoretiske	arbejde	

ikke kun ’akademisk’ interesse; af praktiske grunde har 

det	teoretiske	arbejde	aldrig	været	vigtigere.

Kommentaren bygger på antologien ”pædagogiske 
umuligheder. psykoanalyse og pædagogik” (red. 
Kirsten Hyldgaard), der netop er udkommet på aarhus 
Universitetsforlag. 
 

KIRSTEN	hylDgAARD

lektor ved institut for pædagogik, DpU. Hun 
forsker bl.a. i videnskabsteori og forholdet 
mellem pædagogik og psykoanalyse.

www.dpu.dk/om/kihy
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læsning kom på alles læber, da 
danske skolebørn i begyndelsen 
af �990’erne skrabede bunden 
i en læseundersøgelse – og har 
været det lige siden, selvom vi 
har vundet terræn i de interna-
tionale sammenligninger. To 
læseforskere fra DpU fortæller 
om den danske læsenedtur og 
peger på, hvad der skal til, for 
at statsministeren kan holde sit 
læseløfte til danske børn.
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  I 1994 gik den danske selvforståelse i chok. Vi troede, 

vi	var	verdensmestre	 i	uddannelse	og	naturligvis	også	 i	

læsning.	Men	resultatet	af	den	første	internationale	læse-

undersøgelse viste noget andet. Danske elever i 3. klasse 

lå	langt	under	deres	nordiske	jævnaldrende,	ja	skrabede	

nærmest	 bunden	 på	 niveau	 med	 børn	 i	 bl.a.	 Trinidad-

Tobago.  Chokket fik også den geopolitiske sans til at gå i 

sort hos dem, der talte om, at vi havde fået et ’Togo-chok’ 

–	uagtet	at	det	vestafrikanske	land	slet	ikke	deltog	i	under-

søgelsen	og	blev	blandet	sammen	med	Trinidad-Tobago	i	

Sydamerika.	

	 Ikke	desto	mindre	var	der	tale	om	et	chok.	Ingen	havde	

på fornemmelsen, at danske elever i 3. klasse var milevidt 

bagud.	Den	første	reaktion	var	da	også	benægtelse,	fortæl-

ler	Jan	Mejding,	læseforsker	på	DPU,	Aarhus	Universitet.		

	 ”Det	 kan	 ikke	 være	 rigtigt,	 sagde	 man:	 Det	 må	 være	

undersøgelsen, der er noget i vejen med. For os gik den 

første	tid	med	at	sige,	at	undersøgelsen	var	i	orden.	Så	kom	

den	næste	fase,	hvor	man	sagde:	Jamen	vi	kan	så	meget	

andet.	Måske	læser	danske	børn	ikke	så	godt,	til	gengæld	

er	de	glade.	Efterhånden	var	der	dog	mange,	der	sagde:	Ok,	

så	må	vi	gøre	noget	ved	det”,	fortæller	Jan	Mejding.	

 Og fra midten af 1990’erne var der stort fokus på læse-

undervisning.	Mange	kommuner	sendte	deres	lærere	på	

kursus,	og	der	blev	ansat	dansk-	og	læsekonsulenter	til	at	

koordinere	indsatsen.	

Elever	lærer	ikke	af	sig	selv
Der var flere grunde til læsenedturen i 1994. En af dem 

havde	at	gøre	med	skolestrukturen	i	Danmark:	Når	man	

dengang som lærer havde fået sin 1. klasse, lå det i kortene, 

at man førte den hele vejen op til 9. klasse. 

 ”Så sagde man farvel og startede forfra med en ny 1. 

klasse.	I	mellemtiden	havde	man	groft	sagt	glemt	alt	om,	

hvad det vil sige at lære børn at læse. Vores skolestruktur 

lagde	vægt	på	de	sociale	relationer	mellem	lærere	og	elever,	

mens lærerne i f.eks. Sverige og Finland specialiserede sig 

på	forskellige	klassetrin.		På	den	måde	opnåde	de	erfaring	i,	

hvordan	man	bedst	muligt	underviser	i	læsning.	I	Danmark	

er	denne	specialisering	begyndt	at	slå	igennem,	og	vi	ser	

også	herhjemme	lærere,	der	bliver	på	begyndertrinnet	i	en	

årrække”,	siger	Jan	Mejding.	

	 Problemets	kerne	lå	dog	i	dansklærernes	faglige	forud-

sætninger	for	at	undervise	i	læsning	for	begyndere	–	eller	

mangel	på	samme.	De	var	ikke	uddannelsesmæssigt	klædt	

på	til	opgaven,	og	det	hang	sammen	med	det	dominerende	

syn	på	læsning.

	 ”Der	var	en	udbredt	forestilling	om,	at	man	slet	ikke	kan	

holde	børn	fra	at	læse.	Danskundervisningen	var	lagt	an	på	

at	lære	dem	om	litteratur	og	fortælle	gode	historier.	Når	

man	uddannede	sig	til	dansklærer,	havde	man	ikke	fokus	

på,	hvordan	man	lærer	børn	at	læse.	Det	betød	så,	at	man	

ikke	vidste,	hvad	man	skulle	stille	op	med	de	elever,	der	

ikke	lærte	det	af	sig	selv.	Man	vidste	ikke,	hvorfor	de	havde	

svært	ved	det,	eller	hvordan	man	skulle	hjælpe	dem”,	siger	

Jan	Mejding.	

	 Elisabeth	 Arnbak,	 læseforsker	 på	 DPU,	 Aarhus	

Universitet,	peger	på,	at	det	har	haltet	med	at	 få	omsat	

forskningsbaseret	viden	om	læsedidaktik	til	undervisnings-

praksis	i	folkeskolen.		En	af	grundene	er,	at	de	kommende	

dansklærere	på	 seminarierne	blev	undervist	 i	dansk	og	

læsning af cand.mag.’er og psykologer.

	 ”Det	er	karakteristisk,	at	seminarielærere	først	og	frem-

mest	har	været	optaget	af	læsning	som	kommunikations-

redskab	og	middel	til	oplevelse	og	viden	-	snarere	end	af	

de	læsedidaktiske	processer”,	siger	hun.

Rygstød	og	udfordringer
Chokket fra 1994 blev forvandlet til glæde i 2007, hvor en 

ny	international	læseundersøgelse	rettede	op	på	de	danske	

skolebørns	rygte	som	dårlige	læsere.		I	undersøgelsen,	der	

målte	læsestandpunktet	hos	elever	i	4.	klasse	verden	over,	

lå	Danmark	markant	over	det	internationale	gennemsnit	og	

på	niveau	med	lande	som	Sverige	og	Norge.		Sammenlignet	

med elendighederne fra 1994 var det gennemsnitlige læse-

standpunkt	hævet	med	et	helt	klassetrin.		Det	øgede	fokus	

på	læsning	med	klare	mål,	og	kurser	til	lærerne	så	ud	til	at	

have	virket	efter	hensigten.	

	 Den	næste	internationale	læseundersøgelse	for	elever	i	

4. klasse finder sted i 2011. Eleverne testes både i læsning 

af	skønlitterære	og	såkaldte	informerende	tekster.	Hvad	

kan	vi	forvente	os?

	 ”Der	har	været	meget	fokus	på	læsning,	så	jeg	forventer	

i	hvert	fald	ikke,	at	det	går	dårligere	end	sidst.		Jeg	kunne	

ønske	mig,	at	det	er	lykkedes	os	at	samle	nogle	af	de	svage	

læsere	op,	så	vi	får	nedbragt	andelen	af	elever,	der	ligger	

på laveste læseniveau. Det gjorde 15 % i 2006. Jeg ville 

     lÆSNiNG Er VOrES ViGTiGSTE 
iNfOrmaTiONSKilDE. lÆSNiNG af 
TEKSTEr Er STaDiG DET primÆrE 
rEDSKab i VOrES ViDENSTilEGNElSE. 
ElEVEr, DEr TilEGNEr SiG DE baSalE 
lÆSEfÆrDiGHEDEr, Vil OplEVE læS-
NINg	SOM	EN	INTERESSANT	Og	RAR	
AKTIvITET,	DER	gIvER	MENINg	Og	
åbNER	fOR	gODE	OplEvElSER.
Elisabeth arnbak

fOTO:	SVEND OTTO S./billEDKUNST.DK 
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ønske,	vi	kunne	give	dem	et	rygstød	til	at	klare	sig	bedre,	

så vi kunne komme ned i nærheden af det ’acceptable’, dvs. 

5-6 %. Der vil altid være en gruppe elever med specifikke 

vanskeligheder,	som	skal	kæmpe	med	det	–	så	uretfærdigt	

det	nu	er”,	siger	Jan	Mejding.

	 Men	hvad	med	de	elever,	som	ikke	skal	kæmpe	–	super-

læserne.	Bliver	der	gjort	noget	for	dem?

	 ”Det	håber	jeg.	I	og	med	at	vi	får	et	mere	nuanceret	syn	

på,	hvad	læsning	er,	og	hvilke	færdigheder	det	kræver,	giver	

det	også	et	blik	for,	hvad	man	kan	arbejde	med	i	forhold	til	

de rigtig gode elever. Vi skal blive bedre til at differentiere 

undervisningen, så de også får nogle udfordringer. Vi ser, 

hvordan	de	allerede	i	4.	klasse	tager	det	lidt	oppe	fra	og	

ned.	De	er	vant	til,	at	de	nemt	kan	klare	det	materiale,	de	

stilles	over	for.	Men	stiller	man	dem	så	over	for	lidt	sværere	

tekster,	skøjter	de	hen	over	det	og	kommer	ikke	i	dybden.	

De	vil	have	gavn	af	at	lære,	hvordan	man	arbejder	med	den	

slags	tekster”,	siger	Jan	Mejding.	

	 Et	rygstød	til	de	dårligste	læsere	og	ekstra	udfordringer	

til	de	bedste	er	altså	et	af	succeskriterierne	for	læseunder-

visningen.

 ”Forhåbentlig kommer vi til at ligge på niveau med de 

andre	nordiske	lande	i	den	kommende	undersøgelse.	Men	

om	vi	 læser	dårligere	eller	bedre	end	f.eks.	Hong	Kong,	

rører	mig	ikke	så	meget.	Her	er	 jeg	enig	med	kritikerne	

af	de	internationale	sammenligninger:	Kvaliteten	af	vores	

uddannelsessystem	er	 ikke	synonymt	med,	hvor	godt	vi	

klarer	os	i	disse	undersøgelser.		Om	vi	har	et	godt	uddan-

nelsessystem	afhænger	af	en	masse	faktorer.	Men	det	er	

vigtigt	at	slå	fast,	at	med	til	at	have	et	godt	skolesystem	

hører	også,	at	børn	kan	håndtere	de	tekster,	de	præsenteres	

for.	Læsning	er	en	nøglefærdighed”,	siger	Jan	Mejding.	

Nøglen	er	læsning
Nøgle-metaforen	går	igen	i	Lars	Løkke	Rasmussens	nyt-

årstale: ”For at kunne låse op for den verden af eventyr og 

den	bankboks	af	viden,	som	ligger	foran	børnene,	skal	de	

have	nøglen.	Nøglen	er	læsning”,	sagde	han.		

 Men hvordan ser læsenøglen ud for en elev i 2. klasse?

	 ”At	læse	er	at	genskabe	betydningsindholdet	i	en	tekst	på	

basis af en identifikation af de enkelte ord og en aktivering 

af	læserens	forhåndsviden	om	tekstens	emne.		Læsning	for-

udsætter,	at	en	række	forskellige	færdigheder	og	strategier	

fungerer	og	interagerer	konstruktivt	med	hinanden.		Når	

Lars Løkke taler om, at børn i 2. klasse skal kunne læse, må 

det	forstås	sådan,	at	de	er	i	stand	til	at	læse	alderssvarende	

tekster	og	i	de	tekster	kan	læse	ord,	de	ikke	er	stødt	på	før,	

fordi	de	har	lært	nogle	basale	strategier	til	at	afkode	ord.	

Men	det	er	kun	fundamentet	for	alle	de	avancerede	fær-

digheder	under	den	paraply,	vi	kalder	læsning,”	forklarer	

Elisabeth	Arnbak.

	 Jan	Mejding	mener,	at	det	i	virkeligheden	allerede	er	ved	

at være lidt sent i 2. klasse. 

 ”Man burde flytte opmærksomheden helt ned i 1. klasse. 

Hvis	der	er	elever,	der	har	problemer	med	at	 få	styr	på	

sammenhængen	mellem	bogstaver	og	lyd,	er	det	vigtigt,	at	

man	opdager	det	så	hurtigt	som	muligt.	Så	kan	man	hjælpe	

dem, før de taber modet.  Kan man fange dem i løbet af 1. 

klasse,	er	der	en	chance	for,	at	de	stadig	synes,	læsning	er	

skægt”,	siger	han.		

Den	ideale	fordring
Elisabeth	Arnbak	kalder	læseløftet	en	ideal	fordring,	der	

kan	tirre	læseforskere,	fordi	de	ved,	at	mange	børn	møder	

i	skolen	med	så	svage	forudsætninger	for	at	lære	at	læse,	

at	løftet	ikke	kan	indfries.	Det	er	nødvendigt	at	give	disse	

elever	mere	 tid	 til	at	 lære	det,	som	eleverne	med	bedre	

forudsætninger	lærer	hurtigt.

 5-7 % af befolkningen er ordblinde. Det vil sige, at de 

har	svært	ved	at	sætte	lyd	på	bogstaver	og	få	automatiseret	

denne	færdighed,	så	de	kan	bruge	den	til	at	læse	ord,	de	

ikke	kender.	Andre	har	vanskeligt	ved	at	forstå	indholdet	

af	en	tekst.	Undersøgelser	indikerer,	at	det	drejer	sig	om	

ca. 10 % af eleverne. 

    DEr Er iKKE NOGET, DEr Slår lÆSNiNG SOm iNfOrmaTiONS-
bEarbEjDNiNGSprOCES. HViS DU KaN lÆSE SElV, KaN DU SÆT-
TE DiG iND i ET laNGT STørrE maTErialE laNGT HUrTiGErE OG 
mErE EffEKTiVT END HViS DU SÆTTEr COmpUTErEN Til aT lÆSE 
Op fOr DiG. lÆSNiNG Er SpÆNDENDE, fOrDi DET båDE KaN 
brUGES faGliGT OG Til aT GiVE OS faNTaSTiSKE OplEVElSEr.	
læSEfæRDIghED	RæKKER	lANgT	uD	OvER	EN	AlMINDElIg	
TEKNISK	fæRDIghED.

jan mejding
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”Nogle	har	så	svære	vanskeligheder,	at	det	ikke	kan	afhjæl-

pes.	De	bliver	reelt	aldrig	funktionelle	læsere.	Derfor	kan	

vi	som	forskere	rynke	lidt	på	næsen	ad	læseløftet,	men	det	

hindrer	os	ikke	i	at	mene,	at	det	er	en	fornuftig	målsætning	

på	overordnet	plan”,	siger	Elisabeth	Arnbak.

fra	læsekrig	til	balanceret	læseundervisning
De fleste læseforskere og lærere og pædagoger er i dag enige 

om,	at	læseundervisning	baseret	på	skriftens	lydprincip	er	

den	mest	effektive	måde	at	skyde	børns	karriere	som	læsere	

i	gang	på.	Børnene	lærer	at	sætte	lyd	på	hvert	bogstav	og	

på	den	måde	stave	sig	gennem	ordet.	Når	barnet	har	fat	

i	ordets	 lyd,	 får	det	adgang	til	dets	betydning,	 forklarer	

Elisabeth	Arnbak.

 I den såkaldt ’balancerede læseundervisning’ står udvik-

ling	af	ordlæsestrategier	centralt	–	samtidig	med	at	man	

har	fokus	på	at	udvikle	elevernes	ordforråd	og	styrke	både	

læselyst	og	tekstforståelse.

 Ifølge Elisabeth Arnbak bruger man betegnelsen ’balan-

ceret læseundervisning’ om den konsensus om læseunder-

visningen,	der	 i	dag	har	mildnet	tonen	i	diskussionerne	

mellem	to	læseideologiske	lejre.

	 De	to	lejre	har	forskellige	syn	på	læseundervisning	–	for-

skellige nok til, at nogen ligefrem har talt om en ’læsekrig’: 

Skal	læsning	betragtes	som	færdighed	eller	oplevelse?	Skal	

undervisningen	tage	udgangspunkt	i	elementer:	de	enkelte	

ord,	bogstaver	og	lyde	eller	helheder:	de	sammenhænge	

ordene	 indgår	 i?	 	 Skal	 man	 vælge	 læsebøger,	 der	 lærer	

eleverne	at	bruge	skriftens	lydprincip	til	at	afkode	ordene	

med – som f.eks. klassikeren Søren og Mette fra 1954? 

Eller	læsebøger,	der	er	fulde	af	gode	historier,	men	mindre	

optaget	af,	om	eleverne	kan	læse	ordene	og	er	i	stand	til	at	

afkode	dem	ved	hjælp	af	de	strategier,	de	har	lært	-	som	

f.eks.	Tid	til	Dansk-serien?

 Selvom ’læsekrigen’ i dag er afløst af ’balanceret læseun-

dervisning’, kan man ifølge Elisabeth Arnbak ikke betone 

nok,	hvor	vigtig	den	systematiske	undervisning	i	skriftens	

lydprincip	er:

 ”Vi sprogvidenskabelige læseforskere bliver nogle gange 

kaldt	elementryttere,	fordi	vi	har	fokus	på	børn	med	læse-

vanskeligheder	og	derfor	er	optaget	af,	hvordan	de	bedst	

lærer	de	basale	sammenhænge	mellem	bogstav	og	lyd.		Den	

anden	lejr	derimod	har	fokus	på,	at	børnene	allerede	fra	

starten	oplever,	hvordan	læsning	er	en	funktionel	aktivitet.	

Det	er	vi	slet	ikke	uenige	i,	men	vi	forsøger	at	tage	hånd	

om	den	gruppe,	der	risikerer	at	få	alvorlige	problemer,	hvis	

man	ikke	adresserer	deres	behov.	Og	skriftens	lydprincip	

er	den	mest	effektive	måde	at	starte	læseundervisningen	på	

–	både	for	de	svage	og	for	de	stærke	læsere”,	siger	Elisabeth	

Arnbak.	

	

af Carsten Henriksen 

cahe@dpu.dk 

ElISAbETh	ARNbAK	

lektor ved Center for Grundskoleforskning, 
DpU, aarhus Universitet.  forsker bl.a. i 
læsevanskeligheder og faglig læsning. 
fagkoordinator på DpU’s masteruddannelse 
i læse/skrivedidaktik.

www.dpu.dk/om/elar

JAN	MEJDINg

Seniorforsker ved Center for Grundskole-
forskning, DpU, aarhus Universitet. forsker i 
læsning med særligt henblik på internatio-
nale komparative undersøgelser.

www.dpu.dk/om/jm 

fAKTA

pISA-uNDERSøgElSERNE	
(programme for international Student assessment) under OECD 
måler �5-�6-åriges kompetencer i læsning, matematik og 
naturfag.

pIRlS-uNDERSøgElSERNE	
(progress in international reading literacy Study) under 
organisationen iEa (the international association for the 
Evaluation of Educational achievement) måler 4. klasseelevers 
læsefærdigheder.

1994
resultaterne af den første internationale iEa-læseundersø-
gelse fra �99� rapporteres i Danmark. Undersøgelsen måler 
læsefærdigheder hos elever i �. klasse. Danmark ligger under 
det internationale gennemsnit  på niveau med f.eks. Venezuela 
og Trinidad-Tobago og lavere end de øvrige nordiske lande.

2007
Resultaterne af den seneste PIRLS (2006) offentliggøres. 
Danmark ligger over det internationale gennemsnit og på 
niveau med de øvrige nordiske lande (finland deltog ikke i 
undersøgelsen).

Resultaterne af den seneste PISA (2006) offentliggøres.

2010
Resultaterne af den nyeste PISA (2009) offentliggøres.

2011
Den nyeste pirlS går i gang.

læs mere på www.dpu.dk/undersoegelser 
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pæDAgOgISKE	uMulIghEDER

inge m. bryderup

Kirsten Hyldgaard (red.)

med afsæt i psykoanalysen bidrager pædagogiske umuligheder 

til en forståelse af, hvorfor det er notorisk vanskeligt at skabe sikker 

viden om, hvad der virker inden for det pædagogiske felt. 

Spørgsmål om læreres ’personlighed’ og ’personlige relationers’ 

vigtighed for elevers læring unddrager sig videnskabelig begribel-

se. Didaktiske handlingsanvisninger på disse områder er i bedste 

fald nytteløse.

AARhuS	uNIvERSITETSfORlAg

AlMAgT	Og	AfMAgT

birgit Kirkebæk

Specialpædagogens arbejde står centralt i denne bog – både 

som almægtig og som afmægtig. forfatteren knytter håbet til 

den, der som pædagog tør tage opgaven på sig, se dilemma-

erne i øjnene og selvstændigt bruge sin (special)pædagogiske 

viden, erfaring og empati relationelt. Det handler ikke alene om 

at tage udgangspunkt i almen- og specialpædagogisk teori. 

Også relationelle aspekter skal danne afsæt for det pædagogi-

ske arbejdes mål og indhold.

aKaDEmiSK fOrlaG

hAR	vI	EN	AfTAlE?

Hanne Knudsen

i bogen analyseres de muligheds- og umulighedsbetingelser, som 

former møder mellem forældre og skolens professionelle i dag. i 

analyser af aktuelle skole-hjem samtaler, samtaler på kontoret, træ-

ning af den vanskelige samtale, familieklasser og ansvarsspil gives 

nye perspektiver på, hvorfor der er tale om et vanskeligt møde, og 

på, hvordan skole og forældre håndterer mødet med hinanden.

NyT fra SamfUNDSViDENSKabErNE

håNDbOg	fOR	SpEcIAluNDERvISNINgENS	AKTøRER

ane Stallknecht (red.)

bogen giver et bud på, hvordan der kan arbejdes og samarbej-

des på grundlag af og med støtte i lovgivningen på specialunder-

visningsområdet, såvel på småbørnsområdet som på skoleområ-

det. formålet er desuden at vise, hvordan love, bekendtgørelser 

og vejledninger kan gå ’hånd i hånd’ med praksis.

DafOlO

pæDAgOgISK	ARbEJDE	MED	TOSpROgEDE	bøRN

peter mikkelsen (red.)

Diskussionen om etniske minoriteter i Danmark er i høj grad ble-

vet politiseret i den offentlige debat. Bogen rejser en anden dis-

kussion end den politiske, nemlig hvilke faglige problemstillinger 

man må forholde sig til som professionel i børnehaver og skoler. i 

bogen analyseres og vurderes den pædagogik, som historisk set 

betragtes som den gode og progressive, og det debatteres, om og 

i hvilken retning den kan revideres, så den i højere grad omfatter 

alle børn.

DafOlO

DAgINSTITuTIONSlEDElSE

inger marie larsen Nielsen

Når det ikke står godt til med den organisatoriske opgaveløsning, 

og den pædagogfaglige bekymring på børnenes vegne bliver til 

en organisatorisk og ledelsesmæssig udfordring, kommer dagin-

stitutionslederne ind i billedet som de ansvarlige. forfatteren ser 

på denne udfordring, og hvad der sker med ledelsesbegrebet og 

ledelsespraksis, når ledelse tager afsæt i den organisatoriske op-

gave, daginstitutioner skal løse.

hANS	REITZElS	fORlAg

DEN	gODE	pRæSENTATION

linda Greve

bogen giver det teoretiske fundament og de praktiske værktøjer, 

der skal til for at skabe professionelle præsentationer, der virker ef-

ter hensigten – hvad enten det er oplæg, taler, foredrag, undervis-

ning eller salgspræsentationer. læren er, at gode præsentationer 

kommer af grundig og metodisk velovervejet forberedelse – og af 

modet til at gå i relation med lytterne.

SAMfuNDSlITTERATuR	

åbNE	Og	luKKEDE	DøRE

ane H. Kirk, Katrine Scott, Karoline Siemen og anne Wind (red.)

forfatterne diskuterer og analyserer køn i pædagogik og kommer 

med forslag til, hvordan man kan arbejde videre med et kritisk 

kønsblik i sin egen pædagogiske praksis. bogen er delt i tre: første 

og anden del ser på køn i hhv. daginstitutionerne og skolen, hvor 

tredje del vender blikket udad og ser på de pædagogiske ’trends’ 

i forhold til kønsopdeling.

fryDENlUND

NyE	bøgER	
mODTaGET på rEDaKTiONEN
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”Et meritokrati har ikke mere brug for ridderlig-
hed og tapperhed, end et arveligt aristokrati har 
for skarpe hjerner. Selv om nedarvede fortrin 
spiller en væsentlig rolle for opnåelsen af status 
som akademiker eller virksomhedsleder, er den 
nye klasse nødt til at opretholde den fiktion, at 
dens magt hviler på intelligens alene. Derfor 
har den ikke udviklet nogen sans for taknem-
melighed overfor forgængerne, og den føler sig 
ikke forpligtet til at leve op til ansvar, som er 
overtaget fra fortiden.  Den betragter sig som en 
self-made elite.” 

Christopher lasch
Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet (�994, da. �996)
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