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Transfer, koblinger, teori og praksis 

 
af René B. Christiansen, rbc@ucsj.dk  

 

 

Abstract: 

Paperet undersøger begreber som teori, praksis, kobling mellem kontekster og trivialmaskine-

metaforen, som den er formuleret indenfor nyere systemteori i bestræbelserne på at komme til 

nærmere klarhed over, hvad der er på spil i undervisning og læring. Genstandsfeltet for 

diskussionerne er læreruddannelsen, nyuddannede lærere og folkeskolen. Paperet udfordrer ved 

brug af Von Foersters ikke-trivialiseringsmaskine antagelsen om teori og -praksis som et forhold, 

der er enten er adskilt, skal syntetiseres eller er transferbart og erstatter begreberne med forslag 

om transformation i stedet for transfer som metafor og uddannelse og arbejde som mere adækvate 

forudsætninger for at diskutere teori- og praksisforskellighed. 
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Teoretiker i forhold til kurset: Niklas Luhmann 

 

 

Disposition 

Efter en kort indledning, vil jeg starte med at diskutere kobling som metafor. Læringsforskningen 

taler i den sammenhæng om transfer – at noget kan etableres og konstrueres i et system og 

efterfølgende have en sådan karakter at det kan overføres eller tages med til et andet system. Vi 

starter altså med at diskutere transfer og metaforen om kobliing. Her trækker jeg på teori fra 

moderne kybernetik. Efter denne diskussion sætter jeg fokus på begrebet om strukturel kobling og 

på begrebet trivialitet, som det er forstået hos den tyske sociolog Niklas Luhmann. 

 

 

Teori og praksis 

”Intet er så praktisk som en god teori” (Lewin) 

 

Mange uddannelser – herunder læreruddannelsen - arbejder med det, som ofte af læreruddannelsens 

undervisere selv benævnes teori/praksis-forholdet. Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor ordet 

veksel skal indikere, at der veksles mellem perioder teori og perioder med praksis - mellem ophold 

på en uddannelsesinstitution og perioder i skolen. En sådan konstruktion må baserede sig på – i 

hvert fald – følgende antagelser: 

 

At de ‟teoretiske perioder‟ i sig selv har en gyldighed 

At ‟perioder med praksis‟ i professionens genstandsfelt også har en gyldighed 

At de to perioder - eller rum - tilsammen kan udgøre den professionsfaglighed, som er nødvendig i 

forhold til at mestre det praktiske arbejde som uddannet 

 

Lærernes grunduddannelse har en lang tradition for at de to perioder skal knyttes sammen. For 

nogle årtier siden omtalte man denne sammenknytning som seminariefagligheden og i de senere år 

er begrebet ‟treklang‟ blev fremhævet som noget ganske særegent – treklangen er betegnelsen for 
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samarbejdet mellem praktik, de pædagogiske fag i læreruddannelsen og linjefagene – der etablerer 

et ganske særligt miljø for udviklingen af lærerfaglighed, som i vanskelig grad – hævdes det – vil 

kunne opretholdes i eksempelvis et universitetsmiljø. I den seneste lov om læreruddannelsen fra 

2006 er treklangen blevet udmøntet via det såkaldte ‟0,2-samarbejde‟ hvor fagene praktik, dansk 

eller matematik og de pædagogiske fag på uddannelsens første fire semestre arbejder sammen. 

Forskningen har haft vanskeligt ved at finde eksempler på, at denne treklang imidlertid har været 

særlig virkningsfuld
1
 - og det kritiseres især stærkt at den måde som læreruddannelses-

institutionerne har organiseret og struktureret uddannelsen forudsætter at metaforer som treklang, 

sammenhæng, synteser mv. faktisk findes i institutionen, i hverdagen, i hovedet på subjekterne
2
. 

Her er tale om en art synteseorientering, som måske kan drages tilbage til den almen-didaktiske 

tradition i Danmark, specielt som den er formuleret hos Carl Aage Larsen
3
 i det tidlige didaktik-

miljø på Danmarks Lærerhøjskole, hvor antagelsen om at man ikke kan undervise i synteser, som 

kun kan foregå oppe i de lærende subjekters egne hoveder, er meget fremtræden
4
. Larsen havde stor 

indflydelse på udformningen af læreruddannelsen fra 1966, hvor den lange praktik ‟græs‟ trænges i 

baggrunden og syntesen om linjefag, pædagogiske og praktik opstår
5
.  

 

Antagelsen om at de to perioder, der afløser hinanden over læreruddannelsens i alt otte semestre, til 

sammen skal kunne udgøre den professionsrettede faglighed, som er nødvendig for at mestre 

arbejdet i professionen fører til, at man tænker teori og praksis som to størrelser, der har ‟med 

hinanden at gøre‟, der skal kunne skabe sammenhæng og bidrage til hinanden. Det kan der 

konstrueres institutioner omkring – og det er bla. det, som EVA kritiserer i sin evaluering af 

læreruddannelsen fra 2003, hvor det hævdes af læreruddannelsens organisering baserer sig på at 

teori og praksis tilsammen udgøres af to ‟rum, som studerende stifter bekendtskab med gennem 

uddannelsen. Teorirummet rækker ud til praksisrummet i forhold til forberedelsesuger, 

evalueringsuger osv., men intervenerer ellers ikke i praksisrummet, når man ser bort fra nogle 

enkelte besøg, som hverken studerende eller lærere i skolen ofte ikke har en klar forståelse af, hvad 

skal bidrage til
6
.  

 

Bodil Nielsen har i sit phd-arbejde vist at lærerstuderende bærer meget traditionelle og 

lægmandsagtige forståelser af teori og praksis med ind i uddannelsen (teori=på institutionen, 

praksis= i praktikperioderne), hvor teori og praksis ses som to meget adskilte ting og studerendes 

kritik af uddannelsen ofte går på at den teori, man lærer i det teoretiske rum ikke er foreskrivende 

for den praksis, de møder i skolen
7
. Samtidig viser Nielsen at læreruddannelsen i meget ringe grad 

formår at udfordre lærerstuderende i disse antagelser – i visse tilfælde optræder de mere manifeste 

sidst i studiet end i starten. Det gør det nødvendigt at problematisere teori og praksis i 

                                                             
1 Blandt andet er Evalueringsinstituttets rapport om læreruddannelsen fra 2003 meget skarp i sin angreb på treklangen, 
som model. Rapporten viser også stor uenighed på de forskellige uddannelsessteder omkring forståelse af, hvad treklang 

er og hvilken position den bør have. 
2 Danmarks Evalueringsinstitut 2003: 25 – min formulering. 
3 Den første professor i Didaktik ved Danmarks Lærerhøjskolen i 1960erne og frem. 
4 Rasmussen 2007, Jensen 1997, der er en bog om artikler af Carl Aage Larsen. 
5 Med en lidt mere prosaagtig og fabulerende tilgang, kan man hævde at mange af de personer, der er ansat på 

uddannelsesstederne og som kommer fra professionen, netop er uddannet under 1966-loven, der først afløstes af en ny i 

1991, men så tog reformiveren også fat og der kom nye live igen i 1997 og 2006. 
6 Se Christiansen og Gade – artikel og interview med professor ved DPU Jens Rasmussen. 
7 Nielsen 2006. 



læreruddannelsen og sætte dette på dagsordenen for nødvendigvis at udfordre lærerstuderende 

forståelser af teoriers rolle som praksisforeskrivende, som praksis dér, hvor det væsentlige læres
8
 

 

Længden af de to perioder er selvsagt politisk bestemte og har historisk varieret ganske meget. De 

sidste 40 år har praktikken fyldt en mindre del af det samlede forløb. Inden – fra midt-tresserne og 

tilbage – havde lærerne, som det i dag stadig er tilfældet med pædagoguddannelsen, en længere 

praktikperiode på en skole. Denne periode benævntes ‟at være på græs‟. I disse år er der ikke 

politisk vilje for at ændre praktikkens længde, der aktuelt udgør 16 uger på de otte semestre. 

 

 

Transfer 

”Transfer er…et centralt element i forståelsen af, hvordan uddannelsessystemet gradvis gør os 

klogere, dygtigere og ikke mindst bedre til at handle” (Wahlgren, 2009)  

 

Transfer kan overordnet diskuteres som en tænkning om overførsel – og vi forstår det her som en 

pædagogisk metafor. Læringsteoretisk er den simple transferformel kendetegnet ved denne 

opstilling:
9
 

 

A → information/data eller meddelelse → B 

 

I en skolekontekst kan man tale om at læreren (A) fortæller klassen om et emne (information, 

meddelelse) og eleven (B) modtager denne. Meget undervisning i skolen i dag foregår ud fra denne 

forudsætning om at information overføres fra A til B og i den almene kommunikation om 

uddannelse findes en række faste vendinger, der understøtter denne opfattelse. Her optræder også 

idéen om indlæring – et ord der for årtier siden forsvandt fra læringsforskningen – som peger på at 

‟noget‟ kan ‟komme ind‟, hvis (blot) man arbejder med det – og at det så vil ‟sidde fast‟, når det 

igen skal kunne ‟bringes frem‟ eksempelvis til eksamen, hvor man skal ‟høres‟ i det indlærte. 

Læring og erkendelse foregår næppe under sådanne forhold, men måske kan man pege på at 

formlen er ganske velfungerende som disciplineringsstrategi
10

og social sorteringsfabrik 
11

. 

 

Formlen genkendes i didaktiske miljøer ofte under begrebet instruktivistisk undervisning
12

. Denne 

diskussion tages op nedenfor, hvor jeg introducerer Heinz von Foersters begreb om 

trivialiseringsmaskiner, der har til hensigt at vise, at det forholder sig noget mere komplekst end 

blot at antage at information finder frem til B, når A har sendt den ud. Ikke desto mindre finder 

meget – og i mange uddannelser det meste – undervisning sted på denne måde. Man bør dog 

                                                             
8 Dette formulerer jeg ikke fordi jeg mener, at det væsentlige - det der skal til for at mestre det praktiske arbejde som 

lærer - læres på læreruddannelsen alene, men blot for at fastholde at studerende skal tilbringe en række semestre på 
uddannelsen inden de slippes løs i skolen og en konstruktiv forståelse af hvad teori og praksis kan og er, må være en 

nødvendig forudsætning for at de kan udvikle deres lærerfaglige kompetence hele deres lærerliv. Et lærerliv som ganske 

givet for de fleste nyuddannede vil bestå i løbende opkvalificering og videreuddannelse (Se Christensen og Christiansen 

2010. 
9  Med udgangspunkt i Shannon & Weaver 1971/opr1949. 
10 Der er meget vundet ved at iagttage og analysere undervisning og undervisningsagtige interaktioner som 

disciplineringsteknikker, men det er ikke diskussionen i dette afsnit.  I afhandlingen diskuteres dette ud fra Staff 

Callewaer og Michel Foucault. 
11 Christiansen 2011 
12 Qvortrup 2006. 



medtage at en instruktionistisk position sagtens kan fungere som en didaktisk metode til 

eksempelvis formidling af forskellige budskaber
13

 af førsteordensvidenskarakter, faktaviden
14

.  

 

Transferbegrebet har en lang historie og har vist sig særdeles velegnet indenfor naturvidenskab og 

teknologi, hvor absolut transfer er en bydende nødvendighed: Kan vi forestille os en pc, der kun 

delvis overfører data fra hukommelse eller disk til usb-pen? Her må vi forlange en absolut mulighed 

for at det som A sender til B også er identisk. Det samme gælder for radiosignaler, som Shannon og 

Weaver arbejdede med – ellers er resultatet uheldigt. Shannon og Weavers model så sådan ud: 

 

 
 

Denne ‟noise source‟ som omtales er en faktor, der skal fjernes i processen, da den skaber støj. 

Læreren i skolen kan gøre dette ved at placere elever, stole osv. strategiske steder i klassen, trække 

gardinet for, hvis der foregår noget i skolegården udenfor, tale afdæmpet for at få elevernes 

opmærksomhed eller sende en elev væk, hvis han/hun forstyrrer transferprocessen for meget osv. A 

(information source) skal nå frem til B (destination of message) – og forhindringer skal helst ryddes 

af vejen.  

 

Det er en fin formel, som jeg skrev ovenfor, i en række sammenhænge. Problemer opstår imidlertid, 

når transfer som metafor ‟overføres‟ på subjekter, der ikke er ens, stiller ens krav, har ens 

forventninger eller ens behov. Det er næppe unfair at hævde, at undervisning i forståelsen 

overførsel, instruktivistisk undervisning som vi eksempelvis kender det fra forelæsningsformen, er 

forholdsvis ukompliceret – specielt hvis man ikke efterlader tid og rum til tilhørernes og tilskuernes 

egne spørgsmål og refleksion – for elementet forståelse er ikke en del af undervisningens design. 

Forståelse ligger udenfor undervisning i denne tænkning. Samtidig vil denne position ofte lægge 

vægt på at studerende bagefter arbejder med et givent stof. Den studerende tager det, der er blevet 

formidlet med hjem og arbejder med det dér – for at omdanne det til noget i sig selv. Det der er 

blevet sagt har med denne tænkning transferkarakter: Man kan tage det med og bruge det senere. 

 

Transfer som begreb henføres oftest til Edward Lee Thorndike
15

 og den tidlige 

uddannelsespsykologi: ”Two main understandings were proposed as answers to the problem (of 

transfer/RBC). In 1901 Edward Lee Thorndike… suggested that „identical elements‟ must be 

present in the learning and application situation for transfer to occur…in 1908 another American 

psychologist, Charles Judd, put forward the more open and optimistic idea that general principles, 

rules and theories could form the basis for transfer of learning” (Illeris (2009). 

 

                                                             
13 Brand! eller „Pas på!‟ er nærliggende. 
14 Christensen og Christiansen 2010. 
15 Se Illeris 2009 samt Perkins & Salomon 1992. 



Her er tale om fokus på genkendelighed og om et (højt) abstraktionsniveau som forudsætning for 

transfersucces. Selvom det er længe siden, er det ikke svært at pege på disse orienteringers 

betydning for megen tænkning om uddannelse i 2010. 

 

Gleerup (2010) foreslår at begrebet transformation sættes i stedet for transfer, og sætter herved 

fokus på forandringer under læreprocesser: ”Når alternativet til transferbegrebet er transformation 

lægges der vægt på det forhold, at der sker en forandring af det lærte, når deltageren skifter 

kontekst. Her rettes fokus mod det forhold, at læring har karakter af en identitetsmæssig 

betydningstilskrivning, og den strategiske opmærksomhed, når kompetenceudviklingen skal 

faciliteres, rettes mod læringskonteksterne og vilkår for subjektiv betydningsdannelse heri (Bottrup, 

Cematide 2005:29).7 I et læringsteoretisk perspektiv, som er socialt og kontekstuelt forankret, 

rettes fokus mod de betingelser, som danner ramme for læringen, hvorfor der ofte arbejdes med 

begreber som læringsmiljø, -rum eller -arenaer. Det er altså væsentligt, når barrierer for 

kompetenceudviklingen skal undersøges, at rette et særligt fokus mod vilkårene i 

transformationsprocessen”
16

.  

 

På denne måde vil problematikken om at koble forskellige kontekster – eksempelvis 

uddannelsessituationer og praktik- eller arbejds- og læringssituationer – ikke fokusere på overførsel 

men en spørgsmål om at ‟bringe noget med‟ fra en situation til en anden og dermed tage noget med 

fra en form for praksis (med dens tilhørende logikker) til en anden. 

 

Dette forslag er processuelt og konstruktivt, idet det medtænker forskellige konteksters potentialer 

og barrierer og sætter uddannelsesudviklere og lærende herligt fri for paradigmet om overførsel. 

Billedet mudres en anelse, når forskere som Perkins og Salomon også tænker 

transformationsorienteret, men beholder transferbegrebet: “…learning mathematics prepares 

students to study physics, learning to get along with one's siblings may prepare one for getting 

along better with others, and experience playing chess might even make one a better strategic 

thinker in politics or business”
17

 

 

En del transfer-forskning har taget udgangspunk i, at uddannelse kommer før arbejde og sætter 

dermed fokus på: ”hvilke faktorer der bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende 

anvendes i en arbejdssituation”
18

 Denne gren arbejder med motivation som forudsætning for at 

transfer kan lykkes
19

 - dette kan styrkes ved hjælp af overvejelser over ejerskab, empowerment mv. 

Her stilles ikke grundlæggende spørgsmålstegn ved om transfer er muligt. Der arbejdes desuden 

med grader af transfer (fjern transfer versus nær transfer
20

) i forhold til undervisningen distance til 

praksissituationen. 

 

Andre perspektiver arbejder med et professionsperspektiv og opskriver det praktiske arbejde i 

forhold til uddannelsesarbejdet og opererer med begreber som tavs viden og praksisrefleksion 

mv.
21

. 

 

                                                             
16 Gleerup 2010: 25-26 
17 Perkins & Salomon 1992. 
18 Wahlgren 2009. 
19 Do.: 8. 
20 Wahlgren 2009: 15. 
21 Se eksempelvis Andersen & Weber 2009 og Christensen & Christiansen 2010. 



Det kan imidlertid også være frugtbart at kigge på nogle positioner, der er mere radikale i forhold til 

deres forståelse af transfer – er transfer overhovedet en mulighed, hvis man skal tage subjekters 

læring og opførsel alvorligt? Det vil jeg vende tilbage til i diskussionen om trivialmaskiner 

nedenfor. Lad os først starte med at kigge nærmere på begrebsparret teori og praksis. 

 

 

Teori og praksis 

Forholdet mellem teori og praksis indenfor professionsområdet er et ganske veldiskuteret område. 

Grundlæggende taler man ofte om tre positioner i forståelsen af forholdet mellem teori og praksis: 

 

1/ En rationalistisk forståelsesform - at teori skal være foreskrivende for praksis 

2 En empirisk forståelsesform - at praksis skal være styrende for teori 

3/ En prakticistisk forståelsesform - en rehabilitering af praksis
22

. 

 

Det må være på sin plads at slå fast, at disse forståelsesformer ikke byder på de samme problemer i 

et traditionelt forstået naturvidenskabeligt, overvejende positivistisk erkendelsesunivers som i et 

hermeneutisk, kritisk, men denne diskussion ønsker vi ikke at tage, men blot holde os til den sidste 

af de to, da interesseområdet er undervisning og læring. 

 

I den første forståelsesform optræder teori normativt; Når man kan sin teori, kan man mestre 

praksis. Den teoristærke er den, der kan mestre praksis (bedst). På den måde vil teori optræde som 

det vigtigste element eksempelvis i et uddannelsesforløb. Praksis er henvist til en sekundær position 

og når studerende og professionsudøvere taler om 'praksis som et chock' er det vel - blandt andet - 

et udtryk for at netop den teori, som har været behandlet undervejs i deres uddannelsesforløb 

pludselig viser sig utilstrækkelig i forhold til de praksisproblematikker, de umiddelbart befinder sig 

i. 

 

Den empiriske forståelsesform kan ses som et opgør mod den klassiske, rationalist iske forståelse af 

teori. Her er det hele vendt om og forhold fra praksis danner basis for inklusion/eksklusion af 

forhåndenværende teori - og danner basis for, hvilke teorier, der skal og bør udvikles. 

 

Den prakticistiske forståelse af teori/praksis-forholdet forstår praksis som teoribundet. Denne 

position finder at praktikker er forankret teoretisk. Erfaring og handling er centrale 

forståelseskategorier. Her er tale om teori-i-praksis, som vi eksempelvis kender det fra idéen om 

'den reflekterende praktiker' hos Donald Schön. 

 

Problemer er måske i virkeligheden at teori og praksis kun besværligt og ikke ofte lader sig forene? 

Problemet er, som også uddannelsesforskeren Staff Callewaert har påpeget i en række skrifter
23

, at 

teoretikeren og praktikeren nærmer sig feltet med to forskellige optikker. De vil to forskellige ting. 

Ifølge Callewaert har teori og praksis to forskellige orienteringer, som det kan være nyttefyldt at 

holde lidt fast i: 

 

Teori handler om at kunne forstå og forklare 

Praksis handler om at kunne handle og forandre 

 

Det er to meget forskellige orienteringer, der kun lader sig forene, når uddannelsessystemet har 

                                                             
22 Saugstad 2001. 
23 Eksempelvis Callewaert 2001 og 2003. 



vedtaget at man via et forståelses eller forklaringsperspektiv (altså arbejdet med teori) efterfølgende 

er klædt på til at handle og forandre en given kontekst (praktisk arbejde). Stillet op på den måde, 

kan man hurtigt få aflivet idéen om 'praksischokket' der indlejrer sig i Saugstads første, 

rationalistiske forståelsesform: I uddannelsessystemet beskæftiger vi os med teori for at kunne blive 

bedre til praksis. I Callewaerts opstilling vil man (naturligvis!) blive bedre til at arbejde med 

forståelses- og forklaringssammenhænge ved at bruge tiden på teori. Man vil blive bedre til at 

handle og forandre, hvis man stifter bekendtskab med forandringspraksisser. 

 

Det er vanskeligt at erklære sig grundlæggende uenig i denne opdeling. Man kan blot iagttage, hvor 

skidt teori har formået at levere praksisforeskrivende løsninger gennem tiden. Men hvad skal teori 

og praksis så med hinanden? Og er denne forskel konstruktiv? Saugstad introducerer de to begreber 

'deltagerkundskab' og 'tilskuerkundskab' som afløser for teori/praksis-dikotomien. 

Deltagerkundskab betegner det, hun benævner som 'praktisk kundskab'. Det er den form for 

kundskab, der skal til for at kunne begå sig i den praktiske hverdag
24

. Tilskuerkundskab derimod 

betegner viden om praksis. Det er den viden som man i et udefra-perspektiv kan få ved at iagttage 

denne praksis. Pointen hos Saugstad er, at man ikke kan være både deltager og tilskuer på samme 

tid. Man må vælge. Saugstad formulerer det således: "...den gode praktiker må kende 

handlerummets muligheder og begrænsninger for at kunne begå sig i det. Teoretikeren skal på sin 

side afdække hele det komplicerede pædagogiske praksisfelt, det særegne handlerum hvor 

pædagogiske handlinger finder sted, og dette gøres bedst fra tilskuerpladsen"
25

. Disse orienteringer 

har det til fælles at de mener at teori kan gøre noget for og med praksis og omvendt. Lad os vende 

os mod en mere radikal(iseret) position: Trivialitet og ikke-trivialitet. 

 

 

Strukturelle koblinger og trivialitet 

”Et fænomen giver mening, når man oplever, at det indgår i en større sammenhæng eller helhed” 

(Ravn, 2008)  

 

Den fortrinsvis tyske orientering med benævnelsen systemteori har også arbejdet med transfer, men 

gjort dette ved brugen af en koblings- eller relationsmetafor. Tydeligst i systemteoretikeren Niklas 

Luhmanns sociologi om sociale systemer. Luhmann sætter i sin teori begrebet kobling
26

 helt 

centralt. Systemteoretikeren Detlef Krause
27

 har overordnet formuleret fire begreber, der ifølge ham 

tilsammen beskriver Luhmanns sociologi. Ved siden af kobling er der tale om kompleksitet, 

autopoiesis og iagttagelse. Begrebet er altså ganske centralt. Her vil vi imidlertid begrænse os til at 

diskutere koblingsbegrebet. 

 

For Luhmann er kobling en to-sidet form: Når et system (eksempelvis en elev) vælger at koble sig 

til et andet system (eksempelvis klassen) gøres dette i et ønske om at ændre mængden af 

kompleksitet i systemet: 

 

                                                             
24 Saugstad 2001: 208. 
25 Saugstad 2001: 209. 
26 Selvom han også foreslår begrebet Beziehung, der i en pædagogisk kontekst kunne oversættes med ‟relation‟, se 

Krause 2001: 56. Begrebet er ikke Luhmanns selv, men det hentes hos biologen Maturana. 
27 Krause 1999. 



 
Sprog fungerer eksempelvis som kobling mellem psykiske systemer (eksempelvis en elev, der 

operer ved hjælp af sin tækning, sin bevidsthed) og sociale systemer (eksempelvis en skoleklasse, 

der ikke har tilgang til hinandens tanker, men kun til kommunikationen om disse) – eller mellem et 

system og en del af dets omverden, rettere sagt. Kommunikationen er det fælles i sociale systemer 

da psykiske systemer i princippet er uigennemsigtige for hinanden (der er ikke tilgang til hinandens 

tanker og overvejelser), og det er denne gensidig uigennemsigtighed (systemerne imellem), der 

udløser et stadig behov for at danne sociale systemer. 

 

For systemteorien udgør transfer et særligt delikat problem, idet systemer principielt er lukkede for 

deres omverden
28

. Kobling mellem systemer fordrer derfor at lukkede systemer vælger at ‟åbne‟ 

sig. Det kan være ganske vanskeligt at forudsige, hvad der skal til for at lukkede systemer vælger at 

åbne sig mod deres omverden – blot kan vi iagttage at det sker. At sige noget om, hvordan, hvornår 

og hvorfor det sker, er straks mere vanskeligt, men vi kan se at systemteoriens psykiske systemer 

(personer) tilslutter sig sociale systemer (kommunikationssystemer) men også at de forlader dem 

igen, tilslutter sig igen osv. – det er blot at betragte en almindelig dansktime i en folkeskoleklasse. 

Eleverne har skiftevis fokus på hinanden, på det udenfor, på sig selv, på læreren – og dette ret ofte 

helt uafhængigt af, hvor det som eksempelvis skolen som institution mener, er den væsentlige 

kommunikation på et givent tidspunkt. Luhmanns pointe er, at det er den enkelte, altså det han 

kalder et psykisk system, der bestemmer tilslutningskonditionerne – ikke det, der sluttes til, altså 

klassen eller læreren. Det er en radikal position, der grundlæggende stiller spørgsmål ved om 

undervisning foregår, som vi tror – eller håber på – den foregår. 

 

Positionen er et fundamentalt opgør med formlen fra ovenfor ”A-meddelelse-B”: Nok kan A 

meddele på et utal af pædagogisk korrekte og hensigtsmæssige måder, men formlens succes 

afhænger i sidste instans af Bs forholden til både A og det meddelte. Beslutningen ligger alene hos 

B. Den gode lærer (A) kan være nok så trænet i at tale til en bestemt elevgruppe, men den enkelte 

elev (B) afgør om transformation (for transfer ville aldrig blive accepteret som begreb) kan indfinde 

sig. Dette er i sig selv ganske kompliceret. Hvis vi skal tale om at hele kontekster skal 

transformeres, er dette en temmelig stor opgave – og som vi skal se nedenfor stille den 

systemteoretiske position sig meget skeptisk over for succesen af dette projekt. 

 

                                                             
28 Baraldi et.al. 1999. 



Den danske systemteoretiker Niels Åkerstrøm Andersen arbejder med fire koblingsformer
29

, han 

kalder: Parasitær kobling, løs kobling, fast kobling og hegemonisk kobling: 

For den parasitære kobling gælder at Alter kobler sig til Ego på en ensidig facon. Ego leverer en 

instrumentel ydelser for Alter. Den løse kobling er kendetegnet ved at være fluktuerende, mere 

tilfældig: Alter har etableret mulighederne for en strukturel kobling med Ego men ikke 

kontinuerlige redskaber til at fastholde denne kobling over tid. Den faste kobling er netop 

kendetegnet ved denne strenghed i form. Dette kan eksempelvis iagttages i et team med en fælles 

sagsdimension. Den hegemoniske kobling forekommer, ifølge Åkerstrøm, når Alters 

koblingsanledninger producerer tilsvarende koblinger i Alters omverden. Den hegemoniske kobling 

sætter dagsorden for koblingsmulighederne til sig, kan man sige. Dette kan man se som et forsøg på 

at medtænke magtperspektivet med i koblingsproblematikken – noget, der ikke er særligt tydeligt i 

den Luhmannske version. 

 

Åkerstrøms bidrag viser, at der bør sættes yderligere fokus på, hvordan man kan forstå magt i 

forhold til kontekstkobling, og man kan spørge om begrebet om koblede kontekster, der så 

dagsordenssættende har fokus på, hvad kobling er og kan, hvad en kontekst er og kan og hvordan de 

to spiller sammen, producerer en blind plet omkring magtforholdet mellem kontekster, 

definitionsmagt og adgangen til koblingsdefinitioner (hvad skal kobles til hvad og hvornår?). Dette 

bør undersøges nærmere. Tilbage står at uddannelsessystemet til enhver tid vil forsøge at 

undertrykke konkurrerende kommunikationer til fordel for dem, som systemet selv mener, er de 

væsentligste. Disse undertrykkelsesformer udformes ofte som en række negerende tiltag og forbud; 

noget man ikke må gøre, måder man ikke må opføre sig på osv.
30

 Hvis ikke systemets væsentligste 

kommunikationsbidrag også opfattes sådan af dets omverden, så må andre kommunikationsbidrag 

undertrykkes
31

. Men kommunikationer lader sig kun vanskeligt undertrykke – i hvert fald i skolen. 

Eleverne hører ikke bare efter fordi de skal. Det er på tide at tale om maskiner som 

metaforforståelser for lærende og agerende subjekter. 

 

 

Transfer må nødvendigvis forholde sig til trivialitet 

At operere med at transfer er udelukkende muligt - vil forskere som Niklas Luhmann og Heinz von 

Foerster fremture – hvis man tildeler mennesker egenskab af maskiner. Identiske elementer, som 

Thorndike foreslog ovenfor giver nok mulighed for transfer – til gengæld kan man aldrig tale om 

identiske elementer, når subjekter lærer, vil denne position hævde (ikke to bølger er ens, som 

Foerster har formuleret det).  

 

Foerster/Luhmanns pointe er ikke, at mennesker er maskiner - kun at de i nogle sammenhænge 

indgår i sammenhænge, hvor succeskriteriet er, at de optræder som maskiner. Denne position er 

grundlæggende uddannelses- og undervisningspessimistisk. Den danske systemteoretiker Lars 

Qvortrup har sågar kaldt undervisning et ‟mirakel‟
32

: når undervisning finder sted i 

                                                             
29 Andersen, 2008, specielt kapitel 5. 
30 Christiansen og Gynther 2010a viser et forbud mod mobiltelefoner i skolen og senest har en rapport fra DPU om 

læring i handelsgymnasiet vist at lærerne vil forbyde facebook, som ”simpelthen udgør en for stor fristelse for dem 

(eleverne/rbc)” Vestergård et.al. 2010. 
31 Der er et meget smukt sted i Martin A. Hansens bog ‟Løgneren‟ der handler om læreren Johannes Vig. Han 

ankommer til en lille ø som ny lærer. Den gamle lærer har kalket vinduerne i skolestuen til, men Johannes vasker dem 

rene – for hvis eleverne synes det, der foregår derude er mere spændende end det der foregår i undervisningen skal de 

have lov at se ud. Et fantastisk pædagogisk program! 
32 I sin bog med samme titel fra 2006. 



overensstemmelse med sine intentioner (altså når didaktikkens mål og midler går i sync) er der i 

sandhed tale om et mirakel! 

 

Den simple formel (A-meddelelse-B), vi præsenterede ovenfor er karakteriseret ved en masse 

forudsætninger: At A kan formidle meddelelsen, at B kan forstå den, at B vælger at forstå den osv. 

Dette har en indbygget umulighed i sig, idet A og B ikke er den samme og derfor har forskellige 

tilgange (og motiver) i forhold til det meddelte. Foerster opererer med to maskinmetaforer, der i 

pædagogiske sammenhænge kan oversættes med menneskesyn: Trivialmaskiner og ikke-

trivialmaskiner. Trivialmaskinen passer som hånd i handske til metaforen om transfer, mens ikke-

trivialmaskiner grundlæggende gør op med denne idé. 

 

En trivialmaskine er kendetegnet ved følgende: ”Syntetisk determineret, uafhængig af fortiden, 

analytisk bestemmelig og forudsigelig”
33

 : 

 

 
 

En trivialmaskines output kan bestemmes via arten af dets input. Er input x kendt og gennemtestet, 

vil output y kunne determineres som svar på forhånd. Med udgangspunkt i von Foersters egne 

eksempler, kan man sige; hvis x er ”Hvad er Viborg?” vil y være ”En by i Jylland”. Denne formel – 

eller med en mere moderne terminologi – dette didaktiske design
34

 er velafprøvet og kropsligt 

internaliseret i alle lærere og elever i skolen, nemlig spørgsmål-svar med baggrund i erfaringer eller 

forud tilegnet fagligt stof. Foerster kritiserer skolen for at være en trivialiseringsanstalt og lærerens 

arbejde med eleverne for at tage udgangspunkt i opfattelsen af elever som trivalmaskiner, der fodres 

med input (forstået som undervisning) og på den baggrund leverer output (læring) i form af 

trivialiseringssvar (Viborg er meget andet end en by i Jylland, men skolelogikken reducerer Viborg 

til et spørgsmål om geografi eller matematik eller noget andet – der vil stadig være tale om en 

reduktion). 

 

Foesters betegnelse for skoler som trivialiseringsanstalter kan tjene til at udfordre metaforen om 

transfer og få os til at stille nye spørgsmål til undervisning, læring og hvordan rum og tid kan spille 

sammen og udfordre og støtte hinanden. 

 

Ikke-trivialmaskinen som er trivialmaskinens modsætning, er ikke-analyserbar men analytisk 

ubestemmelig og ikke-forudsigelig: 

 

                                                             
33 Foerster & Pörksen 2003: 45 
34 Se Christiansen og Gynther 2010b. 



 
 

Foersters forestillinger om at skolen er en institutionaliseret trivialopdragelsesbestræber befolket af 

‟lærere, der ved alt og børn/elever, der ikke ved noget‟ er ikke repræsentativt for skolen i dag, 

selvom mange af skolens organisatoriske tiltag henviser til denne forestilling. Vi kan imidlertid 

sagtens bruge hans idéer til at tydeliggøre dette dilemma for et – i hvert fald traditionelt forstået – 

skolesystems selvbeskrivelse. 

 

 

Når kontekster forsøges koblet  

Måske er en af problematikkerne at transfermetaforen opererer med en redundansformel; at kunne 

overføre noget fra en kontekst til en anden kontekst. Systemteorien vil hævde at denne orientering 

ikke tager højde for kompleksitetsniveauet i enhver given kontekst = selve tænkningen er i sin 

grundsubstans reduktionistisk for at kunne lykkes. Det kan både være i sin orden og ganske forkert. 

 

Det er ganske forkert, fordi det ikke tager højde for læringssituationers kompleksitet, hvor vi med 

Foerster kan bestemme undervisning som en kommunikation, hvor man skal ”Handle stets so, dass 

Du die Anzahl der Möglichkeiten vergrösserst“
35

. Foersters forslag er, at læring altid må handle om 

Expansion nicht Reduktion. Undervisning må tage læringens vilkår alvorligt og ikke gribe til 

institutionaliserede trivialiseringsmekanismer, der reducerer subjekter og overser refleksion og 

handling som noget individuelt og særegent. 

 

Det er i sin orden fordi kompleksitet nødvendigvis må reduceres, når sociale systemer skal operere 

og ‟gøren noget som helst‟ – ikke alt, hvad psykiske systemer indeholder, kan programsættes i en 

kommunikativ sammenhæng. Omverdenens kompleksitet i form af forskellige (i andre 

sammenhænge ganske relevante) læringssituationer må undergå en selektionsproces - noget kan 

medtages, andet må gå ud. 

 

Det løser imidlertid ikke problemet om at det er – og har vist sig – vanskeligt at koble forskellige 

kontekster. Et første skridt må imidlertid være at etablere og udvikle en følsomhed overfor de 

enkelte kontekster egenlogikker og bringe dem med og i spil, når konteksterne kobles med andre 

kontekster – snarere end at nedskrive eller overse en kontekst til fordel for en given anden kontekst 

selvbeskrivelse (teori-praksis/uddannelse-arbejde eller hvordan historier om skoleliv kan bringes i 

spil i forhold til at opgradere en generel forståelse for læreres arbejde som meningsfyldt og 

vigtigt
36

). I denne sammenhæng er det nødvendigt med både en analyse af konteksternes 

selvbeskrivelse, men også deltagernes forudsætninger, forståelser og forventninger til de kontekster, 

der søges koblet. 

                                                             
35 Foerster 1997: 51 
36 Christiansen 2008 
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