
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-
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”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. 
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