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Indledning	
	
Den	følgende	lektoranmodning	er	skrevet	ud	fra	den	forudsætning,	at	det	faktisk	er	
muligt	på	én	gang	at	arbejde	loyalt	og	engageret	indenfor	en	organisation	og	på	samme	
tid	forholde	sig	kritisk	og	reflekterende	overfor	den.	Dette	er	ikke	nogen	selvfølge.	Der	
findes	i	mange	senmoderne	organisationer	tendenser	til	at	tolke	medarbejdernes	
loyalitetsforpligtelse	ganske	vidtgående.	Hvis	dette	er	en	tendens	i	nutidig	
organisationsforståelse,	så	er	det	på	den	anden	side	også	en	tendens	at	ethvert	system,	
individuelt	såvel	som	organisatorisk,	bestandigt	skal	være	refleksivt.	Det	skal	
vedvarende	forholde	sig	til	egen	praksis	og	være	i	stand	til	løbende	at	justere	på	den.	
Den	kritiske	refleksion	er	altså	for	så	vidt	ikke	blot	en	mulighed,	men	reelt	en	
forpligtelse	for	enhver	medarbejder.		

De	prioriteringer,	der	altid	er	nødvendige	i	en	travl	arbejdshverdag,	vil	ofte	føre	
til,	at	den	nærmeste	og	mest	presserende	praktiske	arbejdsopgave	kommer	til	at	
fortrænge	og	udskyde	sådanne	kritiske	refleksioner	over	egen	praksis.	Refleksionen	
kræver	under	alle	omstændigheder	en	træden	tilbage	i	forhold	til	praksis,	og	kommer	
dermed	let	til	at	fremstå	som	en	luksus.	Som	Hannah	Arendt	bemærker,	er	non-
thinking		på	mange	måder	at	foretrække	i	en	funktionelt	orienteret	hverdag	(Arendt	
1978:	177).		Ikke	desto	mindre	kender	historien	utallige	eksempler	–	også	nogle,	der	er	
langt	mindre	dramatiske	end	Arendts	stjerneeksempel	–	på	at	det	bekvemme	fravær	af	
refleksioner	i	det	lange	løb	netop	er	det,	der	kan	føre	både	organisationer	og	personer	
på	fatale	afveje	(Arendt	2008:	329).	Derfor	er	det	faktisk	afgørende	ind	imellem	at	
foretage	et		nunc	stans	–	at	stoppe	op	og	tænke	(Arendt	1978:78).				

Jeg	har	valgt	at	betragte	den	systemiske	forventning	om	at	jeg	skal	udfærdige	en	
lektoranmodning	som	et	sådant		nunc	stans:		En	privilegeret	mulighed	for	at	standse	op	
og	reflektere	over	min	praksis,	og	de	rammer	den	udfolder	sig	indenfor,	på	et	
tidspunkt,	der	virker	meget	velvalgt.	Jeg	har	nu	arbejdet	længe	nok	til,	at	jeg	har	et	
rimeligt	overblik	og	et	ganske	sikkert	kendskab	til,	hvordan	tingene	fungerer,	men	jeg	
har	samtidig	endnu	ikke	arbejdet	så	længe,	jeg	er	endnu	ikke	blevet		så	indsocialiseret	i	
organisationen,	at	jeg	simpelthen	har	gjort	dens	tankesæt	til	mit.	Tilsvarende	har	mine	
egne	arbejdsgange	overvundet		den	tumultariske	karakter,	de	nødvendigvis	måtte		
have	hos	novicen,	men	de	er	på	den	anden	side	endnu	ikke	blevet	til	fastgroede	vaner.	
Dette	er	et	godt	tidspunkt	for	refleksion.		

Fra	jeg	dimmiterede	som	cand.	mag.	til	jeg	fik	ansættelse	som	adjunkt	ved	
Socialrådgiveruddannelsen	i	VIA	i	Holstebro,	gik	der	23	år.	Jeg	har	med	andre	ord	
andre	erfaringer	at	trække	på,	og	eftersom	jeg	lige	siden	1991	kontinuerligt	har	været	
beskæftiget	med	undervisning,	har	mange	af	dem	pædagogisk	relevans.	Det	vil	
utvivlsomt	kunne	mærkes	på	denne	lektoranmodning,	at	jeg	har	mere	end	20	års	
erfaring	med	undervisning	på	en	række	forskellige	uddannelser,	hovedsageligt	i	
universitetsregi.	Men	forhåbentlig	kan	det	ikke	mærkes	alt	for	meget.	Den	virkelighed	
anmodningen	forholder	sig	til	er	professionshøjskolernes	virkelighed.	
Professionsbegrebet	er	derfor	også	gennemgående	i	anmodningen,		der	i	øvrigt	er	
krydret	med	mere	og	mindre	flatterende	eksempler	fra	socialrådgiveruddannelsens	
pædagogiske	hverdag.	Udgangspunktet	for	mine	refleksioner	er	i	almindelighed	ikke,	
hvordan	tingene		burde		være,	men	hvordan	de	faktisk		er.	En	vis	realisme	er	en	
forudsætning	for,	at	det	kan	give	noget	udbytte	at	stoppe	op	og	tænke.		
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I.	DEN	PROFESSIONELLE	AFDELING	
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1.	Professionernes	udvikling	mellem	autonom	faglighed	og	
bureaukratisk	styring	
	
	
	
1.1 	Identitetskampen	–	eller:		caught	in	the	middle	

	
Blandt	de	ting,	der	hurtigt	falder	i	øjnene,	når	man	træder	indenfor	på	en	
professionshøjskole,	er	den	store	mængde	ressourcer,	der	anvendes	på	institutionel	
identitetsdannelse.	Identitetskampen	er	tydeligt	nok	en	kamp,	der	kæmpes	på	to	
fronter.	Eksternt:	Omverdenen,	og	selvfølgelig	ikke	mindst	de	unge,	der	er	de	
potentielle	studerende,	skal	bibringes	en	klar	opfattelse	af,	hvad	en	
professionshøjskole	er.	Internt:	De	ansatte	og	de	studerende,	der	i	udgangspunktet	
primært	identificerer	sig	med	den	enkelte	uddannelse,	skal	i	højere	grad	opnå	en	fælles	
identitet.	De	skal	lære	at	forstå	sig	selv	i	forhold	til	et	overordnet	professionsbegreb.	

Den	identitetsdannelsesproces,	der	foregår	på	professionshøjskolerne,	har	
desuden	to	meget	tydelige	retninger.	En	særlig	selvforståelse	er	iøjnefaldende	i	de	
monstrøse	reklamekampagner,	der	sættes	i	værk	for	at	tiltrække	nye	studerende.		Den	
store	forkærlighed	for	ordet	virkelighed	er	i	øjnefaldende.	”Uddannelse	tæt	på	
virkeligheden”	og	”Welcome	to	reality”	er	slogans,	der	fylder	det	offentlige	rum.	At	de	
også	ofte	klæder	institutionernes	ydermure	kan	formodentlig	tages	som	et	sikkert	tegn	
på,	at	det	ikke	kun	drejer	sig	om	at	tiltrække	nye	studerende,	men	også	om	at	etablere	
en	nagelfast	identitetsforståelse	hos	de	studerende	såvel	som	de	ansatte,	der	allerede	
har	fundet	vej	ind	i	institutionerne.		

Det	kræver	ikke	nogen	dybtgående	analyse	at	se,	at	sådanne	markeringer	ikke	
kun	spiller	på	en	positiv	fremhævelse	af	egne	kvaliteter.	Det	praksisnære	er	ganske	
sikkert	en	kvalitet,	man	konsekvent	søger	at	opdyrke	på	professionshøjskolerne,	men	
det	er	samtidig	til	at	få	øje	på,	at	reklamekampagnernes	undertekst	er	”i	modsætning	til	
universiteterne”.		Professionshøjskolerne	søger	altså	på	engang	positivt	at	definere	sig	
ved	et	nært	praksisforhold	og	herved	at	markere	et	modsætningsforhold	til	det	
virkelighedsfjerne	universitet.		

På	den	anden	side	er	det	dog	lige	så	i	øjnefaldende	at	man	som	
professionshøjskole	har	travlt	med	at	markere,	at	man	er	kvalitativt	hævet	over	mange	
andre,	der	arbejder	i	samme	felt.	Man	må	nødvendigvis	markere	et	kvalitativt	forspring	
i	forhold	til	SOSU-assistenter,	pædagogmedhjælpere	og	kommunalt	uddannede	
jobformidlere	på	jobcentrene.	Dette	sker	blandt	andet	ved	en	konstant	insisteren	på,	at	
den	viden,	man	anvender,	er	forskningsbaseret,	et	begreb	der	klart	nok	associerer	i	
retning	af	universiteterne.	Historisk	set	er	professionshøjskolerne	da	også	etableret	
som	led	i	en	proces,	der	i	høj	grad	har	forsøgt	at	opkvalificere	de	pågældende	
professioner,	blandt	andet	ved	at	indføre	en	række	tiltag	til	kvalitetssikring	af	niveauet	
på	professionsuddannelserne.	På	flere	af	uddannelserne	har	man	talt	om	en	tendens	til		
akademisering,	og	ikke	altid	med	lige	varme	følelser.	

En	grundlæggende	skizofreni	synes	altså	at	gøre	sig	gældende	på	
professionshøjskolerne.	Her	samles	de	mellemlange	uddannelser,	men	man	er	også	i	
mange	andre	henseender	imellem.	På	den	ene	side	vil	man	gerne	nærme	sig	praksis.	På	
den	anden	side	vil	man	gerne	nærme	sig	universiteterne.	Denne	skizofreni	er	
professionshøjskolerne	medfødt,	for	så	vidt	som	den	er	gennemgående	i	lovteksten	i	
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Lov	om	professionshøjskoler,	der	bestandigt	kredser	om	det	”praksisnære	og	
anvendelsesorienterede”	,	men	samtidig	også	fremhæver	funderingen	i	forsknings-	og	
udviklingsaktiviteter,	ny	viden	og	kvalitetssikring.		Man	skal	altså	på	én	og	samme	tid	
bevæge	sig	tættere	på	virkeligheden	og	tættere	videnskaben.	

I	det	daglige	arbejde	på	en	professionshøjskole	er	skizofrenien	altid	nærværende.	
På	den	ene	side	arbejdes	der	hårdt	og	intenst	på	at	intensivere	og	måske	navnlig	at	
formalisere	praksiskontakterne,	og	sikre	at	de	sætter	aftryk	i	uddannelsernes	hverdag.	
På	den	anden	side	italesættes	videnskabelighedens	nødvendighed	med	en	patos,	som	
jeg	ikke	har	hørt	magen	til	på	nogle	af	de	ganske	mange	universitetsfakulteter,	hvor	jeg	
i	årenes	løb	har	haft	min	gang.	
			
	
	
1.2			Professionsbegrebet	

	
Det	store	behov	for	at	etablere	en	nagelfast	identitet	på	professionshøjskolerne	hænger	
naturligvis	sammen	med,	at	der	er	tale	om	meget	nye	institutioner.	Betegnelsen	
professionsbachelor	blev	indført	i	2000	og	i	forlængelse	heraf	blev	en	del	uddannelser	
samlet	på	CVU’er	og	fik	dermed	status	af	professionsuddannelser.	I	2007	blev	disse	
samlet	til	otte	store	professionshøjskoler,	og	hermed	synes	professionsbegrebet	for	
alvor	at	være	blevet	institutionaliseret	(Kristensen	2014:	174).	

Selvom	professionsbegrebet	i	dag	forekommer	at	stå	uhyre	centralt	i	
selvforståelsen	på	de	uddannelser,	der	nu	er	samlet	på	professionshøjskoler,	er	
begrebets	anvendelse,	i	den	betydning	man	her	tænker	på	–	velfærdsprofessionelle	–	af	
nyere	dato.	Den	ihærdighed	hvormed	professionsordet	anvendes	synes	i	virkeligheden	
ofte	at	skulle	fungere	som	en	besværgelse,	der	skal	kompensere	for	dets	manglende	
traditionsmæssige	fundering.	En	række	forskellige	udtryk	søger	at	indkredse	den	
særlige	form	for	professioner,	som	uddannes	på	professionshøjskoler:		De	nye	
professioner	(Fibæk	2012:	27),	semiprofessionelle		(Hansen	2014:	70),	
velfærdsprofessioner		(Kristensen	2014:	165)	eller	relationsprofessioner	(Fibæk	2012:	
27).	Det	er	oplagt	nok,	at	den	aktuelle	anvendelse	af	professionsbegrebet	i	
velfærdssammenhænge	har	karakter	af	en	indsats	i	forhold	til	den	ambition	at	skabe	
en	enhed	ud	af	noget,	der	indtil	for	nylig	var	ganske	adsplittet.	

Professionsbegrebet	er	ganske	vist	langt	ældre	end	de	nuværende	
professionshøjskoler,	men	i	sin	oprindelse	er	det	brugt	til	at	beskrive	en	gruppe	af	
beskæftigelser,	der	i	mange	henseender	ligger	et	godt	stykke	fra	de	
velfærdsprofessioner,	det	i	nærværende	sammenhæng	anvendes	om.	De	klassiske	
professioner	er	i	første	omgang	tre:	læge,	jurist	og	præst	(Fibæk	2012:17).	En	række	
træk	fremhæves	gerne	som	karakteristiske	for	professioner	i	denne	klassiske	
betydning.	Listen	varierer	en	anelse,	men	kernen	er	dog	klar,	og	kan	med	rimelighed	
koges	ind	til	følgende:			

	
1. Professioner	har	autonomi	indenfor	eget	område.	
2. De	har	en	selvstændig	formaliseret	uddannelse.	
3. De	har	et	anerkendt	monopol	på	visse	arbejdsområder.	
4. De	professionelle	har	en	stærk	subjektiv	identifikation	med	feltet,	under	tiden	

defineret	som		et	kald.	
5. De	har	en	kollegialt	defineret	faglig	og	etisk	normativitet.		

(Fibæk	2012:	19	,	Staugård	2011:	164	og	Hansen	2014:	70)	
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En	forestilling	om	social	lukning	(Harrits	og	Larsen	2014:	12)	er	traditionelt	kernen	i	
denne	professionsforståelse.	Denne	lukning	tjener	for	det	første	til	”at	drage	et	socialt	
skel	mellem	lægmænd	og	professionelle”	(Bourdieu	2013:	388),	men	dernæst	naturligvis	
også	til	at	sikre	professionen	konkrete	standsmæssige	privilegier.	Basalt	set	er	denne	
sociale	lukning	udtryk	for	en	antiliberal	laugsstruktur,	og	universitetshistorien	kan	da	
også	bekræfte	at	dette	element	i	professionsbegrebet	faktisk	har	rødder	i	den	
middelalderlige	laugsorganisering	(Pedersen	1979:	115).	Det	kan	derfor	ikke	undre	at	
en	i	stigende	grad	liberalt	defineret	samfundsorden,	har	fundet	alvorligt	ubehag	ved	
denne	form	for	selvforvaltning.		
	
	

	 	
	

1.3	Professionerne	og	velfærdsstaten	
	

Fælles	for	udviklingen	af	de	store	velfærdsprofessioner	er,	at	de	kan	føre	deres	
oprindelse	tilbage	forud	for	velfærdsstatens	opkomst.	De	er	altså	ikke	født	som	
velfærdsprofessioner,	men	har	haft	årtier	til	at	udvikle	en	faglig	identitet	i	et	langt	
mere	afgrænset	rum	uden	for	det	offentliges	styring	og	opmærksomhed.		
Med	velfærdstatens	ekspansion	ændredes	professionernes	status	afgørende.	Mængden	
af	offentligt	ansatte	blev	eksplosivt	forøget,	og	beskæftigelser	som	pædagog	og	
socialrådgiver,	der	tidligere	var	nicheprægede,	blev	nu	store	og	brede	fag.	I	kraft	af	
deres	nyvundne	volume,	men	også	fordi	de	får	en	central	rolle	at	spille	i	ombygningen	
af	staten	til	velfærdsstat,	når	velfærdsprofessionerne	et	højdepunkt	af	betydning	og	
indflydelse	i	1970’erne.	Her	havde	de	etableret	en	meget	stærk	position	i	et	stadigt	
ekspanderende	felt.	

Økonomiprofessoren	Jørgen	S.	Dich		indledte	i	1974	med	sin	bog	”Den	herskende	
klasse”	et	heftigt	angreb	på	de	ekspanderende	velfærdsprofessioner.	I	Dichs	øjne	udgør	
de	en	ny	herskende	klasse.	Oprindelig	var	de	en	tjenende	stand,		men	”Med	næsten	
revolutionær	hastighed	har	den	tjenende	stand	i	de	seneste	år	udviklet	sig	til	en	
herskende	klasse	”	(Dich	1974:	109).	Selv	om	den	nye	klasse	ekspanderer	i	
humanismens	navn,	mener	Dich,	at	den	er	drevet	af	den	samme	ambition,	som	har	
drevet	herskende	klasser	til	andre	tider:	Ønsket	om	at	tilkæmpe	sig	selv	privilegier.	De	
udvider	deres	egen	stand	ved	hele	tiden	at	finde	udækkede	behov.	De	bruger	deres	
ekspertise	til	at	påpege	mangler,	der	altid	kun	kan	løses	ved	at	ansætte	flere	lærere,	
pædagoger,	sygeplejersker	eller	socialrådgivere	(Dich	1974:	117).	Udenfor	økonomisk	
kontrol	regulerer	undervisningssektoren,	sundhedssektoren	og	den	sociale	sektor	i	
virkeligheden	sig	selv.	Dich	anser	denne	situation	for	at	være	et	forvaltningsmæssigt	
mareridt,	og	de	meget	omfattende	tiltag,	han	finder	nødvendigt	for	at	rette	op	på	
situationen,	handler	alle	om	stram	styring	og	indførelse	af	økonomisk	ansvarlighed	på	
decentralt	niveau.	Langt	hen	ad	vejen	ligner	det	en	skitse	til	de	forandringer,	den	
offentlige	sektor	faktisk	kom	til	at	gennemgå	i	årtierne	efter	1980.			

Lige	siden	har	den	faglige	autonomis	underordning	under	en	forvaltningsmæssig	
rationalitet	været	den	gennemgående	tendens	i	en	endeløse	række	af	strukturelle	
reformtiltag.	De	faglige	miljøer	er	ikke	længere	nogen	herskende	klasse.	I	stedet	har	en	
ny	effektivitetsorienteret	økonomisk-bureaukratisk	fornuft	haft	stor	succes	med	sit	
forsøg	på	at	gennemtrænge	hvert	et	hjørne	af	det	offentlige.		Det	grundlæggende	
slagord	i	denne	dagsorden	er		effektivitet,		og	selv	om	dens	generalstab	måske	nok	
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består	af	DJØF’ere,	beror	dens	succes	i	høj	grad	på,	at	den	også	kan	have	succes	med	at	
trænge	ind	og	erobre	sjælene	blandt	de	professionelle	frontarbejdere.	I	det	mindste	i	
en	overgangsperiode	har	denne	udvikling	affødt	nogle	ganske	brutale	opgør	ved	
grænsefladerne	imellem	den	bureaukratiske	logik	og	den	faglige	logik	–	
konflikterne	omkring	den	nye	folkeskolelov	kan	regnes	som	det	seneste	(og	måske	
sidste)	eksempel	–	men	overalt	er	de	endt	med	at	den	økonomisk-bureaukratiske	
fornuft	har	haft	succes	med	at	sætte	sin	hegemoni	igennem.	

Denne	udvikling	har	også	sat	sit	præg	på	professionsuddannelsernes	hverdag.	Fra	
at	have	været	en	bastion	for	den	lukkede	autonome	faglighed	bliver	de	i	stadig	stigende	
grad	underlagt	et	pres	i	retningen	af	at	finde	sig	en	naturlig	plads	i	det	funktionelle	
system,	det	offentlige	ses	som.	Ligesom	socialrådgivere	og	folkeskolelærere	
underlægges	også	lærere	på	professionshøjskoler	et	pres	i	retningen	af	at	omdefinere	
sig	selv.	De	skal	ikke	længere	se	sig	selv	som	agenter	for	en	selvbestaltet	faglighed	men	
som		systemets	funktionærer.	
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2. Socialrådgiverprofessionens	udvikling	
	
	
Socialrådgiverprofessionen	deler	visse	træk	i	sin	udvikling	med	de	fleste	andre	
professioner.	Som	sygeplejerskerne	har	deres	Florence	Nightingale,	har	også	
socialrådgiverprofessionen	sine	tidlige	founding	mothers.	På	det	internationale	plan	er	
det	navne	som	Jane	Addams,	der	modtog	Nobels	fredspris	i	1931	(Sennett	2003:155).	
Ganske	vist	er	traditionen	for	socialt	arbejde	meget	ældre	end	som	så	og	er	indenfor	en	
kristen	kontekst	nøje	forbundet	til	en	kirkelig	caritas-tradition.	Når	det	alligevel	giver	
mening	at	trække	en	streg	i	historien	og	se	folk	som	Addams	som	repræsentanter	for	
en	anden	og	mere	professionel	tilgang	til	feltet,	skyldes	det,	at	man	herfra	i	større	eller	
mindre	grad	forsøgte	at	distancere	sig	både	fra	den	kirkelige	barmhjertighedsgerning	
med	dens	missionerende	undertone	og	fra	den	borgerlige	filantropi	med	dens	
moraliserende	undertone.	For	Addams	var	det	afgørende	at	bryde	med	den	
sentimentale	indstilling,	der	lå	til	grund	for	det	tidligere	”ikke-professionelle”	
hjælpearbejde	(Sennett	2003:	156).	På	dansk	grund	har	det	professionelle	sociale	
arbejde	sin	urmoder	i	Manon	Lüttichau.	Hun	havde	selv	rødder	i	KFUKs	hjælpearbejde,	
men	efter	flere	inspirationsrejser,	blandt	andet	til	USA	i	1935,	fik	hun	sammen	med	
Rigshospitalet	oprettet	et	kursus		for	”Hospitalshjælpere	og	andre	socialrådgivere”	
(Posborg	2013:	17).	Kurset	udviklede	sig	til	”Den	Sociale	Skole”	og	fra	1963	”Den	
Sociale	Højskole”.		

En	afgørende	milepæl	i	professionsudvikling	er	altid	den	statslige	anerkendelse,	
og	den	opnåede	Den	Sociale	Skole	i	form	af	statsstøtte	i	1941.	Der	er	træk	i	denne	
udviklingshistorie,	der	stemmer	overens	med	de	klassiske	kriterier	for	en	profession.	
Særligt	etableringen	af	en	formaliseret	uddannelse	og	en	vis	statslig	anerkendelse	er	til	
at	få	øje	på,		men	som	Dalgaard	har	påpeget,	mangler	der	meget	i	at	socialrådgiverfaget	
i	egentlig	forstand	kan	leve	op	til	de	klassiske	professionskriterier.	Således	lykkes	det	
aldrig	at	etablere	noget	i	retningen	af	et	monopol	på	bestemte	beskæftigelsesområder,	
selvom	man	i	årtier	har	kæmpet	for	det	(Dalgaard	2014:	104).	

I	socialrådgiverprofessionens	konstitueringsfase	bliver	det	den	negative	
afgræsning	i	forhold	til	amatørerne	–	den	frivillige	filantropi	–	der	bliver	den	
væsentligste	markør.	Når	den	formaliserede	uddannelse	blev	oprettet,	var	det	ikke	
fordi,	der	manglede	mennesker	med	et	godt	hjerte,	men	snarere	fordi	filantropien	ofte	
forledte	til	nyttesløse	aktioner	blottet	for	metode	og	systematik.	Som	den	anden	leder	
af	Den	Sociale	Skole	Vera	Skals	udtrykte	det:	”intet	er	farligere	end	de	kærlige,	velmente,	
men	forkerte	Raad;	man	bør	have	den	Respekt	for	sine	Medmennesker,	at	man	ikke	
raader	dem	uden	virkelig	Viden”	(Dalgaard	2014:	97).	En	insisteren	på	en	vidensbaseret	
faglighed	ligger	her	centralt,	og	det	er	den	vedblevet	med	at	gøre	for	den	socialfaglige	
identitetsdannelse,	der	aldrig	er	sluppet	for	at	måtte	forholde	sig	til	den	frivillige	
velgørenhed,	der	er	blevet	ved	med	at	eksistere	på	feltet.	I	velfærdsstatens	
etableringsårtier	støder	man	ofte	på	en	socialfaglig	latterliggørelse	af	frivilligheden.	De	
frivillige	kaldes	”Hattedamer”	og	de	angribes	dels	for	deres	manglende	faglige	indsigt	
og	dels	for	deres	manglende	lyst	til	at	forbinde	det	sociale	hjælpearbejde	med	en	
politisk	dimension.	Lige	siden	socialminister	Steinckes	ønske	om	at	erstatte	almisser	
med	rettigheder	har	et	videnskabeligt	og	politisk	projekt	søgt	at	forbedre	de	dårligst	
stilledes	vilkår	ad	en	reformatorisk	vej	(social	ingeniørkunst),	som	ideelt	set	ville	
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overflødiggøre	det	sociale	arbejde	i	klassisk	forstand	eller	i	det	mindste	reducere	det	til	
en	forvaltningsmæssig	aktivitet	på	linje	med	andre	(Steincke	1934).		

Det	stadigt	nærmere	forhold	til	staten	bliver	rammesættende	for	
socialrådgiverprofessionens	videre	udvikling.	Ud	over	den	professionelle	
anerkendelse,	der	ligger	heri,	indebærer	anerkendelsen	også	andre	fordele	for	
professionen.	Først	og	fremmest	beskæftigelsesmæssigt.	Mængden	af	socialrådgiver	
eksploderer	med	velfærdsstatens	udvikling,	og	den	typiske	beskæftigelse	bevæger	sig	
fra	at	udfolde	sig	i	marginale	organisationer,	som	Mødrehjælpen,	til	at	foregå	i	
velfærdsstatens	maskinrum,	den	kommunale	forvaltning.	Hermed	foretages	også	en	
udvikling,	der	bevæger	professionen	væk	fra	det	oprindelige	socialfaglige	
udgangspunkt	i	den	individuelle	mellemmenneskelige	kontakt.	Som	en	del	af	den	
kommunale	forvaltning	underlægges	professionen	også	almindelige	bureaukratiske	
vilkår.		

Michael	Lipsky	har	påpeget,	at	det	er	et	særegent	træk	ved	den	gruppe	af	
professionelle,	han	betegner	”street-level	bureaucrats”,	at	de	befinder	sig	i	en	presset	
mellemposition	mellem	den	bureaukratisk	status	og	på	den	anden	side	den	faglige	
grundantagelse	at	”clients	needs	are	primary”	(Lipsky	2010:	162).	En	stor	del	af	de	
systemiske	krav	vil	forekomme	gadeplansbureaukraterne	at	være	urimelige.	Det	
gælder	allerede	det	helt	generelle	bureaukratiske	krav	om	at	behandle	borgerne	ens.	
På	gadeplanet	viser	hver	enkelt	menneske	sig	i	sin	særegenhed,	og	de	kalder	som	
sådan	ofte	på	forskellige	behandlinger	(ibid,	22).	Det	betragtes	traditionelt	(og	til	
stadighed)	som	en	grundlæggende	social	faglig	dyd,	at	tage	hensyn	til	det	enkelte	
menneskes	særpræg	og	integritet.		De	professionsetiske	idealer	om	empati,	lydhørhed	
og	engagement	(Dansk	Socialrådgiverforening	2011)	er	på	åbenlys	konfrontationskurs	
med	klassiske	weberske	forståelse	af	bureaukratiske	dyder	som	lighed,	saglighed	og	
upersonlighed,	sammenfattet	i	det	bevidst	formalistiske	og	følelseskolde	
bureaukratiske	ideal	om	”sine	ira	et	studio”	(Weber	2003:	83).	

Rummet	for	socialfaglig	autonomi	er	umiddelbart	blevet	begrænset	igennem	de	
seneste	årtier.	I	2001	finder	socialministeriet	det	nødvendigt	at	indskærpe,	at	:	
”Fagligheden	skal	praktiseres	i	grundlæggende	loyalitet	over	for	den	arbejdsplads	og	det	
politiske	system,	som	sagsbehandleren	er	en	del	af.	Den	kommunalt	ansatte	rådgiver	er	
slet	og	ret	embedsmand”	(Dalgaard:	109).	De	senere	års	stadig	strammere	forsøg	på	at	
styre	socialfagligheden	(ligesom	andre	professionelle	fagligheder)	begrundes	langtfra	
bare	med	budgetansvarlighed.	I	tiltagende	grad	påpeger	styringsambitionerne,	at	det	
er	en	manglende	tillid	til	professionens	evne	til	selv	at	sikre	kvaliteten	af	deres	arbejde,	
der	er	det	egentlige	motiv	bag	styringen.	På	det	socialfaglige	felt,	men	også	i	de	
pædagogiske	fag,	opleves	disse	styringsbestræbelser	konkret	ofte	som	forsøg	på	
indførelsen	af	en	lang	række	faglige	metoder.	På	det	socialfaglige	felt	har	man	set	en	
række	standardiserede	metoder:	voksenudredningsmetoden,	arbejdsevnemetoden	og	
ICS-	metoden	for	børnefagligt	arbejde.		
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II.	DEN	PÆDAGOGISKE	KERNE	
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3.	Almene	pædagogiske	refleksioner	

	
3.1	Kvalifikationens	domæne	
De	senere	årtiers	overordnede	uddannelsespolitiske	dagsorden	demonstrerer,	at	
idealet	om	den	professionelles	autonomi	også	er	under	angreb	i	alle	hjørner	af	
uddannelsesverden.	Gert	J.J.	Biesta	forbinder	denne	udvikling	med	en	tiltagende	
anvendelse	af	begrebet		læring	i	uddannelsestænkningen.	I	sin	kritik	af	
læringsparadigmet	opererer	Biesta	med	en	opdeling	af	uddannelse	i	tre	forskellige	
omend	overlappende	domæner:	kvalifikation,	socialisation	og	subjektifikation	(Biesta	
2011:	25).	Jeg	finder	at	denne	domæneopdeling	er	en	ganske	god	beskrivelse	af	
uddannelse,	og	jeg	vil	derfor	anvende	den	som	fundament	for	en	fremstilling	af	min	
egen	uddannelsesforståelse.	Det	bliver	her	en	overordnet		pointe,	at	alle	tre	domæner	
må	tages	alvorligt	i	uddannelse.	Jeg	kommer	dog	til	at	bruge	mest	plads	på	
subjektifikationens	domæne,	ikke	fordi	det	nødvendigvis	er	vigtigere	end	de	andre,	
men	fordi	det	forekommer	mig	at	være	det,	man	på	dagens	uddannelsesmarked	må	
kæmpe	mest	for.		

At	uddannelse	beskæftiger	sig	med	kvalifikation	er	måske	det,	der	forekommer	
mest	umiddelbart	indlysende.	Man	tager	faktisk	en	uddannelse	for	at	blive	kvalificeret		
til	noget.	For	Biesta	er	det	dog	afgørende,	at	kvalifikationsdomænet	ikke	bare	vedrører	
forberedelsen	til	arbejdets	verden,	men	også	forholder	sig	til	mere	generelle,	
kulturelle-	politiske-	og	medborgerskabskompetencer	(Biesta	2011:	31).	Biesta	
rammer	her	noget	centralt	i	den	rolle,	der	kan	tilkomme	mit	område	–	det	
samfundsvidenskabelige	vidensområde	–	på	socialrådgiveruddannelsen.	En	simpel	
instrumentel	opfattelse	af	socialrådgivning	kunne	sikkert	sagtens	forestille	sig	at	
undvære	samfundsvidenskab.	Hvad	faget	kan	bidrage	med,	er	først	og	fremmest	en	
placering	af	det	sociale	arbejde	ind	i	en	større	ramme,	hvor	indsigt	i	politiske	,	sociale	
og	organisatoriske	strukturer	kan	bidrage	til	en	mere	overordnet	forståelse.	
	
	
	
	
3.2	Socialisationens	domæne	
	
Som	underviser	på	en	uddannelsesinstitution	undgår	man	ikke	at	deltage	i	en	løbende	
uddannelsessocialisation.	Socialisationen	består	i	den	gradvise	indlæring	af	både	
eksplicitte	og	stiltiende	forventninger,	der	møder	den	studerende	på	en	
uddannelsesinstitution.	Lars	Ulriksen	bruger	begrebet	”den	implicitte	studerende”		om	
det,	oftest	uudtalte	sæt	af	antagelser	og	forventninger,	som	en	uddannelse	har	om,	
hvordan	den	studerende	må	være	(Ulriksen	2016:67).	For	uddannelsesinstitutionen	
selv,	kan	det	ofte	være	svært	at	få	øje	på	disse	forventninger,	fordi	de	i	den	grad	er	
groet	fast	som	en	kulturel	selvfølgelighed.	For	den	nye	studerende	kan	disse	
forventninger	omvendt	give	anledning	til	store	frustrationer.		

Selvfølgelig	kan	(og	bør)	man	som	uddannelse	gøre	noget,	for	at	eksplicitere	sine	
forventninger,	men	sådanne	indsatser	vil	altid	have	karakter	af	et	forsøg	på	at	
formalisere	en	basalt	set	kulturel	kode,	og	derfor	er	de	ikke	nogen	uproblematisk	
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affære.	Når	normerne	skal	ekspliciteres	vil	det	sandsynligvis	vise	sig,	at	de	slet	ikke	er	
så	entydige	endda,	og	man	kan	faktisk	godt	gøre	mere	skade	end	gavn,	når	man	
forsøger	at	give	implicitte	normer	et	eksplicit	og	dermed	formaliseret	udtryk.	Mange	
mindre	heldige	forsøg	på	at	formalisere	moral	som	jura,	har	vist	hvilke	problemer,	der	
kan	ligge	i	en	sådan	ekspliciteringstrang.	Man	kommer	næppe	nogensinde	uden	om,	at	
der	er	et	element	af	indføling	i	tilegnelse	af	kulturelle	normer.	

Som	underviser	kan	man	ikke	desto	mindre	gøre	en	indsats	ved	at	prøve	at	være	
opmærksom	på,	hvad	der	er	den	implicitte	studerende	hos	institutionen	og	én	selv	
såvel	som,	hvad	det	er,	der	ikke	forekommer	slet	så	indlysende	for	mange	studerende.	
Da	vi	på	socialrådgiveruddannelsen	i	Holstebro	optager	et	ganske	stort	kontingent	af	
lidt	ældre	og	ikke	studievante	studerende,	har	vi	også	mange	studerende,	som	ikke	på	
forhånd	har	indsocialiseret	mange	af	uddannelseslivets	uudtalte	normer.	Netop	i	kraft	
af	den	selvfølgelighed	man	selv	som	underviser	føler,	når	det	kommer	til	denne	form	
for	viden,	oplever	man	ofte,	at	den	er	særlig	svær	at	formidle	overfor	de	studerende,	
der	ikke	har	del	i	disse	selvfølgeligheder.		
	

Eksempel: At finde vejen mellem plagiat og løsagtighed.  (Modul 2) 
I takt med udviklingen af elektroniske plagiatsystemer har vi oplevet en lind strøm af 
ofte temmelig pinagtige plagiatsager. Det kan være svært at afgøre, hvor stor en del af 
disse sager, der skyldes udviklingen af kontrolsystemerne, og hvor stor en del, der 
skyldes en normglidning blandt studerende. Vurderet udfra en del af vore plagiatsager 
forekommer det bemærkelsesværdigt, at der er en god del af de studerende, der 
simpelthen ikke kan forstå, hvad det er, man mener, når man insisterer på, at de selv 
skal skrive deres opgaver. Da vi, mener jeg, ikke under nogen omstændigheder skal 
slække på selvstændighedsfordringerne, ligger der her en vigtig socialiseringsopgave, 
som nødvendigvis bør udføres på de første moduler.  

Min oplevelse er, at disse forhold, for dem der har kendskab til dem, er 
selvfølgelige, mens de for de øvrige er nærmest ubegribelige.  Flere gange er jeg stødt 
på den uforstående indvending, at lærerne jo ellers netop har sagt, at de studerende 
ikke må skrive noget, som de ikke har belæg for i en bog. På den ene side siger vi altså, 
at de skal skrive, hvad der står i bøgerne – på den anden side siger vi, at de ikke må 
skrive, hvad der står i bøgerne. Omtrent sådan opleves problematikken åbenlyst af 
visse studerende, og når jeg har prøvet at forklare, at dokumentationskrav ikke er 
uforenelige med at skrive selvstændigt, har jeg ind imellem haft en oplevelse af, at min 
tale ikke lød særligt overbevisende, netop fordi det var svært for mig at eksplicitere 
noget, der for mig selv er den største selvfølgelighed.  
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3.3	Subjektifikationens	domæne	

	
I	Biestas	uddannelsesteori	spiller	subjektifikationen	–	ved	siden	af	kvalifikationen	og	
socialisationen	–	en	afgørende	rolle.	Socialisation	”handler	om	de	måder,	hvorpå	
individer	gennem	uddannelse	bliver	en	del	af	eksisterende	ordener	og	traditioner”,	men	
subjektifikation	omvendt	handler	om	”de	måder	at	være	på,	der	ikke	fuldstændig	er	
determineret	af	eksisterende	ordener	og	traditioner”	(Biesta	2014:	35).	Selv	bekender	
jeg	mig	entydigt		til	den	uddannelsesopfattelse,	der	anser	subjektivitetens	udvikling	for	
at	være	en	afgørende	dimension	i	uddannelse.	Jeg	har	dog	valgt	at	lægge	vægt	på	to	
forskellige	former	for	subjektifikation,	der	begge	sætter	tydelige	aftryk	i	min	daglige	
undervisning.	De	to	subjektifikationsformer:		myndighedspædagogik		og		dannelse,		har	
solide	idehistoriske	rødder	omkring	samme	tidspunkt,	men	de	indeholder	alligevel	ret	
forskellige	subjektforestillinger.	Det	vil	på	flere	afgørende	punkter	være	ganske	let	at	
pege	på	fundamentale	modsætninger	imellem	dem.	Det	er	jeg	mig	meget	bevidst,	men	
ikke	desto	mindre	finder	jeg	begge	ganske	væsentlige	og	vælger	at	betragte	dem	i	
højere	grad	som	komplementære	end	som	antagonistiske.		
	
	
3.3.1	Myndighedspædagogik	
Jeg	bekender	mig	temmelig	uforbeholdent	til	de	grundlæggende	principper	for	oplyst	
subjektivitet,	som	man	finder	dem	formuleret	hos	Immanuel	Kant.	Principperne	er	
genkendelige	i	hele	forfatterskabet,	men	findes	i	kondenseret	form	i	den	i	de	senere	
årtier	meget	læste	artikel:		Beantwortung	der	Frage:	Was	ist	Aufkärung?	(Kant	1977).	
Jeg	nøjes	her	med	en	kort	og	pragmatisk	læsning	af	artiklen,	udelukkende	med	henblik	
på	de	motiver,	jeg	her	umiddelbart	vil	bringe	i	anvendelse.		

Oplysning	er	ifølge	Kant	”Menneskets	udgang	af	dets	selvforskyldte	umyndighed”.	
Umyndighed		er	basalt	set	den	tilstand,	som	mennesket	er	i	som	barn,	og	en	
myndighedspædagogik	bliver	dermed	grundlæggende	en	pædagogik,	der	forsøger	at	
ophæve	mennesket	til	en	status	af	selvberoende	og	fuldt	ansvarlige	mennesker.	At	
umyndigheden	i	udgangspunktet	er	selvforskyldt,		betyder	at	ansvaret	i	høj	grad	
placeres	hos	mennesket	selv.	Det	myndighedsbegreb,	der	her	er	i	spil,	er	ikke	den	
juridiske	myndighed,	som	man	i	vores	verden	modtager	med	automatik	udefra	(fra	
myndighederne),	når	man	bliver	18	år.	Det	er	desværre	sagtens	muligt	at	være	i	
besiddelse	af	den	juridiske	myndighed	uden	i	pædagogisk	forstand	at	være	blevet	et	
myndigt	menneske.	I	pædagogisk	forstand	er	myndighed	nemlig	først	og	fremmest		
noget,	man	tager	på	sig,	og	ikke	noget		man	får	tildelt.		Når	menneskene	meget	ofte	ikke	
(som	de	burde)	tager	myndigheden	på	sig,	skyldes	det,	at		”det	er	så	bekvemt	at	være	
umyndig.”		Denne	bemærkning	er	central,	og	antageligt	mere	aktuel	i	dag,	end	den	var	
da	Kant	skrev	den.	Bekvemmelighedens	rolle	synes	at	være	helt	central	i	velfærdens	
samfund,	og	i	særdeleshed	for	unge	er	det	meget	let	at	synke	så	dybt	ned	i	
bekvemmelighedens	sofa,	at	man	aldrig	bliver	myndig.	Et	gigantisk	udbud	af	omsorg	og	
service	fra	forældre,	marked	og	stat	kommer	meget	let	til	at	bidrage	til	en	udskydelse	
af	den	nødvendige	proces:	at	tage	myndigheden	på	sig.		

Som	en	uddannelse	kommer	man	meget	let	til	at	spille	en	negativ	rolle	i	denne	
umyndighedsøkonomi.	Vi	skal	naturligvis	i	én	eller	anden	grad	servicere	de	
studerende,	men	det	er	samtidig	vigtigt,	at	vi	undlader	at	indtage	rollen	som	
erstatnings-mor.	Hvis	vi	gør	alting	for	de	studerende,	løser	alle	deres	problemer,	
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forsoner	alle	deres	konflikter	og	forvandler	deres	uddannelsesvej	til	et	rullefortov,	vil	
vi	ikke	bidrage	med	det,	der	måske	er	vigtigste	af	alt:	At	gøre	de	studerende	til	
selvstændige	og	myndige	væsener,	der	som	borgere,	mennesker	og	ansatte	er	i	stand	til	
ansvarligt	at	handle	på	egen	hånd.		
	
	

Eksempel: Konklaveprincippet. Gruppedannelse (Modul 8) 
 
Når der skal dannes studiegrupper, har det på Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro 
været almindeligt at lade en underviser organisere processen ved modulintroduktionen 
og med sin tilstedeværelsen optræde som en garant for at alle blev placeret på 
tilfredsstillende vis. Ofte har det givet meget opslidende processer præget af gråd og 
tænders gnidsel, med en vis garanti for, at en betydelig del af de studerende endte med 
at være grundigt utilfredse med et slutresultat, som de, selv om processen principielt 
foregik på frivillig basis, alligevel i en eller anden grad følte sig påtvunget. Det var belært 
af disse erfaringer at jeg forsøgsmæssigt opstillede nogle andre rammer for 
gruppeinddelingen ved opstart på modul 8.  

Når man skal vælge ny pave i Rom samles de stemmeberettigede kardinaler i  
konklave i Det sixtinske  kapel.  Uden kontakt med omverdenen skal de komme frem 
til en beslutning, før de kan tænde op og lade den hvide røg stige, som tegn på, at valget 
er truffet. Forsøgsmæssigt har jeg taget modellen som forbillede for den tilnærmelsesvis 
lige så komplekse proces, som dannelsen af studiegrupper er. Indledningsvis gjorde jeg 
nogle få enkle regler klart:  
 

1) Inddelingen skulle munde ud i seks grupper. 
2) Der skulle være mindst tre og højst fem medlemmer i hver gruppe. 
3) Alle på holdet skulle placeres i en gruppe. 

 
Herefter meddelte jeg, at jeg nu ville forlade lokalet, lukke døren udefra og sætte mig i 
kantinen og drikke en kop kaffe. Når holdet havde fundet frem til en løsning, kunne de 
hente mig. 

Jeg har siden gentaget modellen en fem-seks gange og hver gang med et meget 
tilfredsstillende resultat. Ganske vist er der nogle hold, der helt smertefrit har klaret 
opgaven på 10 minutter, mens andre har måttet slide i det en times tid, men sådan er 
det også, når der skal vælges paver: Det er ikke lige let hver gang, men det afgørende er, 
at man kommer ud med et resultat, der er almindelig opbakning bag.  
	
	

Arrangementet	udtrykker	et	bestemt	pædagogisk	ideal,	som	i	sidste	ende	også	er	et	
ideal	for	samfundet	i	det	hele	taget.	Dette	ideal	er	centreret	omkring	figuren		den	
myndige	borger.	Jeg	vil	i	det	følgende	foretage	en	mindre	analyse	af	konklaveprincippet,	
med	henblik	på	at	udlede	visse	generelle	pædagogiske	principper:	
	

1) Autoritetens	fravær	stiller	krav.	Lærerens	tilstedeværelse	har	betydning	for	
hvordan	de	studerende	forholder	sig	og	forholder	sig	til	hinanden.		Så	længe	
læreren	er	til	stede	er	det	definitive	ansvar	ikke	deres.	Enhver	udmelding	vil	i	
sidste	ende	indeholde	en	appel	til	autoriteten.		
	

2) Lærerens	fravær	betyder	at	ansvaret	helt	og	aldeles	falder	tilbage	på	de	
studerende.	De	divergerende	interesser	og	holdninger	vil	stadig	være	der,	men	
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de	vil	blive	udtrykt	på	en	helt	anden	måde,	for	nu	påhviler	det	alle	hver	især	og	i	
fællesskab,	at	nå	frem	til	en	løsning,	der	ikke	nødvendigvis	vil	være	lige	
tilfredsstillende	for	alle,	men	dog	nødvendigvis	må	få	en	karakter,	hvor	alle	kan	
leve	med	den.		

	
3) Æren	tilfalder	den,	der	har	ansvaret.	Når	de	studerende	selv	har	fundet	en	

løsning,	føler	de	også	selv	et	ejerskab	til	løsningen,	og	er	forpligtede	på	at	den	
fremadrettet	fungerer.		
	

4) Rammesætningens	betydning.	Det	er	af	afgørende	betydning,	at	der	på	forhånd	
er	markeret	nogle	klare	rammer	for	den	frihed	og	det	ansvar,	der	overlades	til	
de	studerende.	Læreren	forlader	ganske	vist	rummet,	men	han	forlader	ikke	
verden.	Skulle	alting	gå	helt	galt,	er	der	faktisk	nogle	de	studerende	kan	kalde	
på,	men	det	ville	være	et	klart	kollektivt	nederlag,	om	det	var	nødvendigt	–	
derfor	gør	man	det	nødigt.		
	

5) Det	sociale	ansvar.	En	del	af	rammesætningen	er	at	gøre	det	klart,	at	der	er	et	
socialt	ansvar	forbundet	med	processen.		Blandt	meget	andet	er	der	også	tale	
om	en	indøvelse	af	solidaritet.	Det	grundlæggende	princip:	”We	leave	no	
wounded	behind”	ligger	naturligvis	centralt	i	den	bagvedliggende	værdilære.1	
Konklave-princippet	udfolder	den	moral,	at	det,	at	være	et	myndigt	menneske,	
også	indebærer,	at	man	har	et	personligt	ansvar	for	andres	velbefindende.		

	
	
	
	

	
3.3.2	Dannelse	 	
	

”May	you	have	a	strong	foundation	when	the	wind	of	changes	shift.”		
	(Bob	Dylan,	Forever	Young)	

	
En	myndighedspædagogik	er	nok	leveringsdygtig	i	et	ideal	for	subjektifikation,	men	
dette	ideal	er	lige	så	formelt,	som	det	er	universelt:	Myndighedens	subjektivitet	må	nok	
udfoldes	af	hver	enkelt,	men	præsenterer	os	dog	for	et	og	samme	ideal	for	enhver.	Her	
overfor	mener	Biesta,	at	et	nutidigt	uddannelsesideal	bliver	nødt	til	at	inkludere	en	
forestilling	om	pluralitet	og	forskellighed.	Det	uddannelsesmæssige	ansvar	må	således	i	
dag	”fokusere	på	unikke	individers	tilbliven”	(Biesta	2012:	103).		

Allerede	hos	forfattere	som	Goethe,	Schiller	og	Humboldt	blev	dannelse	tænkt,	
som	en	udvikling	af	den	enkelte	subjektivitet	i	dens	særegenhed.	I	alle	
dannelsesromaners	fader	”Wilhelm	Meister”	lader	Goethe	sin	hovedperson	beklage	sig	
over,	at	han	som	borger	(i	modsætning	til	adelsmand)	er	fordømt	til	at	”udvikle	enkelte	
Færdigheder	for	at	blive	brugbar”,	hvilket	han	finder	nødvendigvis	må	umuliggøre	
udviklingen	af	hans	harmoniske	helhed	(Goethe	1928:295).	I	forlængelse	heraf	
formulerer	Wilhelm	von	Humboldt	menneskets	højeste	mål	som	”	die	höchste	und	

																																																								
1	Princippet	er	ikke	mere	velfærdssocialistisk,	end	at	det	også	er	en	velkendt	floskel	i	krigsfilm	
fra	Holllywood,	ligesom		den	liberale	amerikanske	retsfilosof	Ronald	Dworkin	gør	det	til	et	
afgørende	princip	i	sin	forståelse	af	det	amerikanske	samfund	(Dworkin	1985:	187)		
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proportionirlichste	Bildung	seiner	Kräfte	zu	einem	Ganzen”	(Humboldt	2002:	64).	
Samtidig	udtrykte	Schiller	sin	betænkelighed	ved	at	det	moderne	menneske,	i	
modsætning	til	det	antikke,	ville	blive	mekanisk	og	komme	til	at	mangle	helhed:		
”Mennesket,	som	i	al	evighed	er	lænket	til	et	lille	brudstykke	af	det	hele..”		frygtede	han,	
ville	aldrig	udvikle	sit	væsens	harmoni	(Schiller	1996:	36).		

Skulle	man	synes,	at	dette	er	nogle	lidt	velbedagede	kilder	at	bringe	i	anvendelse	i	
en	snæver	senmoderne	didaktisk	sammenhæng,	er	hertil	at	sige:	Den	reduktion	af	
pædagogik	til	at	være	teknik,	som	aktuelt	er	uhyre	udbredt	i	tidens	pædagogiske	
ingeniørkunst,	er	netop	selv	et	udtryk	for	det,	som	de	klassiske	dannelsesteoretikere	
formulerede	deres	projekt	op	imod:	instrumentalisering	og	fragmentering	af	
personligheden.	I	dag	bliver	man	på	enhver	arbejdsplads	udsat	for	et	bombardement	af	
reformer,	visioner	og	omstruktureringer.	Som	det	smukt,	senmoderne	og	med	hyppig	
gentagelse,	hedder	i	socialrådgiveruddannelsens	studieordninger,	skal	man	også	som	
socialrådgiver	”være	i	stand	til	at	håndtere	modsætningsfyldte	krav	og		forventninger”.	
Den	jobbeskrivelse,	der	ligger	gemt	heri,	stemmer	dårligt	overens	med	en	forventning	
om	socialrådgiveren	som	en	lydig	funktionær.	Skal	vi	uddanne	mennesker,	der	kan	
håndtere	modsætningsfyldte	systemforventninger,	stilles	der	krav	til	vore	bachelorers	
integritet	og	dømmekraft.			

Dette	handler	ikke	om	kontrært	at	stille	sig	op	imod	enhver	forandring.	
Dannelsesidealet	var	lige	så	lidt	i	sit	udgangspunkt,	som	det	kan	være	i	aktuelle	
reformuleringer,	en	modstræberisk	og	reaktionær	position.	Ideen	om	dannelse	tog	
tværtimod	udgangspunkt	i	en	oplevelse	af	den	historiske	udviklings	uafvendelighed	
(Klafki	2005:	63).	Herudfra	konstrueredes	en	subjektposition,	der	på	én	gang	skulle	
gøre	livet	tåleligt	og	frit	for	den	enkelte,	men	samtidig	også	skulle	bibringe	både	den	
enkelte	og	det	almene	en	mangesidighed	og	dynamik,	som	det	systemiskes	
fremtrængen	ikke	kunne	garantere.	Hvad	staterne	vil	er	Wohlstand	und	Ruhe,		kunne	
Humboldt	sige	i	1792	–		i	en	bestemmelse	der	stadig	synes	at	være	ganske	præcis.	
Mennesket	vil	derimod	noget	andet,	siger	Humboldt,	nemlig		Mannigfaltigkeit	und	
Thätigkeit		(Humboldt	2002:	72).	Også	denne	bestemmelse	synes	faktisk	til	stadighed	
at	have	noget	på	sig.	Det		ligger	i	statens	væsen,	at	den	søger	at	standardisere.	Selv	om	
den	i	de	senere	år	i	den	grad	har	forsøgt	at	reformere	sig	selv	i	en	retning,	der	skulle	
befri	den	fra	dens	traditionelle	ry	for	også	at	passificere,		så	synes	den	dog	aldrig	at	
kunne	frigøre	sig	fra	den	elementære	systemtræghed.	Også	i	dag	er	det	altså	
menneskene	og	ikke	staten	,	man	må	henvende	sig	til,	hvis	man	ønsker	mangfoldighed	
og	driftighed	–	omtrent	hvad	man	i	et	nutidigt	vokabular	kunne	finde	på	at	omtale	som	
pluralisme		og	innovation.		

I	bekendelsen	til	disse	grundlæggende	værdier	ligger	samtidig	givet,	at	idealet	om	
dannelse	aldrig	kan	resultere	i	en	uniformerende	pædagogik.	Dannelsen	kan	aldrig,	i	
modsætning	til,	hvad	der	ofte	ligger	i	de	konservative	strømninger,	der	har	kidnappet	
og	omformet	dannelsesbegrebet,	udfolde	sig	som	kanonisme.	Dannelsens	
grundlæggende	problem	er	ikke,	hvordan	man	former	menneskene	i	
overensstemmelse	med	de	officielt	anerkendte	værdier;	det	er	hvordan	man	former	
den	specifikke	subjektivitet,	på	en	måde,	der	nok	bibringer	den	en	almen	karakter,	men	
kun	forså	vidt,	at	den	samtidig	tillader	den,	at	udvikle	sit	eget	særpræg.		
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3.4	Undervisningsplanlægning	

	
3.4.1	Socialrådgiveruddannelsens	faglige	organisering.	
	
I	den	bekendtgørelse	der	på	socialrådgiveruddannelsen	var	gældende	indtil	2011	
omtaltes	endnu	fire	”fagområder	Bekendtgørelse	2002):		
	

1)	Socialt	arbejde.		
2)	Det	psykologiske	og	psykiatriske	fagområde.		
3)	Det	juridiske	fagområde.		
4)	Det	samfundsvidenskabelige	fagområde.		
	

I	den	nugældende	bekendtgørelse,	omtales	ikke	længere	fag	(Bekendtgørelse	2011).	I	
den	daglige	kollegiale	samtale	sker	det	alligevel	jævnligt,	at	ordet	fag	undslipper	
tændernes	gærde,	dog	som	regel	med	en	øjeblikkelig	irettesættelse	til	følge:	Vi	har	
ingen	fag,	vi	har	vidensområder!		

Baggrunden	for	ændringen	er	følgende:	En	ministeriel	arbejdsgruppe	barslede	i	
2010	med	en	række	anbefalinger	til	fremtidige	forandringer	af	
socialrådgiveruddannelsen.	Den	generelle	tendens	i	anbefalingerne	er	et	meget	klart	
ønske	om	en	uddannelse,	der	skulle	være	mere	operationelt	orienteret.	Hvad	man	
savner	ved	socialrådgiveruddannelsen	hidtidige	produkt	er	økonomiforståelse,	
organisationsforståelse	og	tværfaglige	kompetencer.1	Mens	der	tales	meget	om	
socialrådgiverens	koordinerende	funktioner,	flerfaglighed	og	tværfaglighed,	leder	man	i	
papiret	forgæves	efter	ordet		faglighed.	Man	kan	tage	det	som	et	udtryk	for	en	generel	
tilfredshed	med	faglighedens	standard,	men	lige	så	meget	synes	der	at	være	tale	om	en	
nedprioritering	af	hele	faglighedens	perspektiv	i	forhold	til	en	mere	
anvendelsesorienteret	tilgang.	Det	er	tydeligt	at	praksisorienteringen	er	det	helt	
centrale	i	arbejdsgruppens	anbefalinger,	og	det	er	let	at	genkende	dette	perspektiv	i	
den	nye	bekendtgørelse	fra	2011.		

Hvis	det	virkelig	har	været	intentionen	at	udrydde	fagligheden	er	det	ikke	
lykkedes,	men	i	en	række	henseender	er	de	tværfaglige	ambitioner	opprioriteret.	
Tværfaglighed	er	socialrådgiveruddannelsen	indbygget	igennem	den	klassiske	faglige	
kernedyd		helhedssynet.	Helhedssynets	værdi	tilskrives	gerne	problemernes	
kompleksitet	og	den	dertilhørende	umulighed	af	at	beskrive	dem	med	monofaglige	
kausalforklaringer	(Ejrnæs	og	Guldager	2015:	141).	Der	synes	altså	at	være	(særligt)	
gode	grunde	til	at	tværfaglighed	bør	dyrkes	på	socialrådgiveruddannelsen,	men	i	sidste	
ende	er	det,	også	på	socialrådgiveruddannelsen,	det	forhold,	at	virkeligheden	ikke	
kender	til	faggrænser,	der	begrunder	tværfaglighedens	nødvendighed.			

I	uddannelsesplanlægningen	er	det	tværfaglige	perspektiv	opprioriteret	gennem	
den	forrang	de	tværgående	modulteams	har	i	den	løbende	planlægning.	Ganske	vist	
holdes	der	også	lejlighedsvis	møder	blandt	lærerne	indenfor	de	enkelte	
vidensområder,	men	egentlig	kun	som	et	sjældent	supplement	til	den	regelmæssige	
tværfaglige	planlægning.	Der	er	ingen	tvivl	om,	at	denne	struktur	virker	fremmende	for	
visse	former	for	sammenhæng	i	uddannelsen.	Det	synes	at	være	karakteristisk	at	vore	

																																																								
1 Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen (2010) 
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studenterevalueringer	meget	sjældent	udtrykker	irritationer	over,	at	undervisningen	
på	fagene	ikke	forholder	sig	til	hinanden	indbyrdes.	Dette	er	ellers	på	mange	andre	
uddannelser	en	standardanke.	Faktisk	gør	vi	da	også	ganske	meget	ud	af	at	binde	de	
forskellige	faglige	tilgange	sammen	ved	organisering	i	tværgående	temaer	eller	
opgaver	og	øvelser,	der	går	på	tværs	af	videnområderne.		

	
	

Eksempel : Børnefaglig undersøgelse  (Modul 5) 
 
På modul 5, der er et grundmodul med børn og unge som bærende tema, har vi de 
sidste par år opbygget modulet, så det i høj grad er organiseret omkring 
udarbejdelsen af en Børnefaglig undersøgelse i studiegrupper. Denne opbygning er et 
konkret eksempel på, hvordan uddannelsen indoptager nye elementer ud fra en 
løbende dialog med praksis. I de kommunale forvaltninger er det børnefaglige 
område, i lighed med andre felter, i de senere år i langt højre grad blevet præget af en 
formaliseret og standardiseret metodik. Fra praksis er der blevet ytret ønske om, at 
de studerende, gerne før praktik, skulle få et kendskab til disse metoder.  Dette 
ønske har vi efterkommet ved, på tværs af alle vidensområder, at forholde os til 
metoderne. Et ganske grundigt forløb bliver afsluttet  med en intensiv 
tilbagemeldingsdag, for undervisere fra alle fagområder deltager med nærgående 
feedback på de studerendes opgaver.  

De studerende oplever typisk forløbet som hårdt, intensivt men givtigt. Mange 
fremhæver det som en positiv kvalitet at de oplever underviserne i en samlet 
tilbagemelding. Arbejdsformen er også ganske arbejdskraftintensiv set fra et 
undervisersynspunkt, men også givtig for os. Antageligt er det både for studerende og 
undervisere nyttigt at få præsenteret flere forskellige faglige vinkler på samme sag. 
Vores tilbagemeldinger er kun delvist harmoniserede. Mens vi omtrent er enige på 
de overordnede linjer, gøres der også plads til at vise, at forskellige fagligheder 
indeholder forskellige perspektiver og forskellige prioriteringer.  

	
	
	

3.4.2	Indhold	og	fag	
	
Fagligheden	føler	sig	ofte	presset	af	en	udvikling,	der	ønsker	at	fremme	det	
anvendelsesorienterede	og	det	tværfaglige.	Det	synes	karakteristisk,	at	faglighedens	
kamp	igennem	årtier	har	måttet	udkæmpes	fra	en	defensiv	position.	Fra	faglighedernes	
synspunkt	indebærer	tværfaglighed	altid	en	risiko	for	en	kvalitativ	forringelse.	
Faglighederne	har	nemlig	altid	set	sig	som	vogtere	af	en	særligt	indviet	viden.	
Bekymringen	for	fagligheden	hænger	altid	sammen	med	en	bekymring	for,	at	den	
indholdsmæssige	dimension	i	uddannelserne	skal	blive	nedprioriteret.	Det	kunne	
betragtes	som	symptomatisk	at	indhold	i	Hiim	og	Hippes	didaktiske	relationsmodel	
indgår	som	én	ud	af	seks	sider	(Hiim	og	Hippe	2005:	156).		

Traditionelt	har	en	indholdsbestemmelse	oftest	tage	udgangspunkt	i	en	
fastlæggelse	af	pensum.	Uddannelsernes	omorganisering	har	i	de	senere	årtier	søgt	at	
bevæge	sig	væk	fra	denne	model.	Ligesom	vi	ikke	har	nogle	fag	på	
socialrådgiveruddannelsen,	har	vi	faktisk	heller	ikke	noget	pensum.	Det	lyder	mere	
foruroligende	end	det	faktisk	er.	Der	læses	(antageligt)	lige	så	meget,	som	der	altid	er	
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blevet	læst,	og	den	læste	litteratur	er	og	bliver	indtil	videre	det	umiddelbare	
omdrejningspunkt	i	langt	det	meste	undervisning.		

Afskaffelsen	af	pensum	som	begreb	har	dog	i	det	mindste	den	betydning,	at	
forholdet	til	litteraturen	får	en	mere	antidogmatisk	karakter.	Helt	konkret	betjener	vi	
os	i	relativt	ringe	grad	af	standardiserede	lærebøger,	og	vi	foretager	meget	hyppige	–	
måske	også		for		hyppige	–	ændringer	i	studieplanernes	litteratur.	Der	er	næppe	nogen	
tvivl	om,	at	modulorganiseringen	bidrager	til	en	forøget	fluksus	på	litteratursiden.	
Fordelen	er	en	meget	let	og	tilpasningsdygtig	struktur.	Ulempen	kan	være	at	man	
foretager	ændringer	i	et	tempo,	der	er	hurtigere,	end	man	kan	nå	at	opsamle	og	
bearbejde	erfaringer.	
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4.	Didaktiske	overvejelser	
	
	
4.1	Undervisning	er	sagen!	
	
Som	lærer	på	en	professionshøjskole	oplever	man	et	konstant	systempres	i	retningen	
af	at	foretage	sig	rigtigt	meget	andet	end	det	at	undervise.	Man	skal	deltage	i	møder	om	
alverdens	ting,	man	skal	på	kurser,	man	deltager	i	forskningsaktiviteter,	man	
evaluerer,	man	vejleder,	man	dokumenterer,	man	afholder	eksaminer,	man	forbereder	
institutionsakkreditering,	man	deltager	i	adjunktforløb	og	man	skriver	
lektoranmodning.	Hertil	kommer	det	pres,	der	i	en	snævrere	didaktisk	sammenhæng	
lægges	i	retningen	af	at	bevidstgøre	lærere	om,	at	undervisning	egentlig	højst	er	en	
biaktivitet	i	forbindelse	med	læring,	og	at	”Der	er	brug	for,	at	opmærksomheden	flyttes,	
fra	hvordan	man	skal	undervise,	til	hvordan	man	lærer	”	(Hattie	2014:	151).	På	trods	af	
disse	tendenser	er	hverken	lærere	eller	studerende	et	øjeblik	i	tvivl	om,	hvori	en	
adjunkts	grundlæggende	identitet	ligger.	Man	er	underviser,	og	skærer	man	alle	
udenomsværkerne	væk,	står	beskæftigelsens	allerhelligste	tilbage:	Det	der	foregår	
imellem	lærer	og	studerende	i	et	undervisningslokale.	Det	er	i	sidste	ende	på	grund	af	
dette,	at	jeg	er	blevet	ansat,	og	det	er	i	sidste	ende	på	grund	af	dette,	at	jeg	har	lyst	til	at	
være	ansat.	
	
	
	
4.2	Metodisk	
	
Jeg	har	ikke	den	store	tiltro	til	værdien	af	didaktiske	modeller.	Hermeneutisk	betragtet	
er	det	modeller	og	skemaer	gør,	at	de	prøver	at	forklare	et	sagsforhold.	I	bedste	fald	
kunne	de	som	sådan	blive	en	støtte	for	forståelsen.	Oftest	har	jeg	dog	snarere	oplevet	
dem	som	en	erstatning	for	forståelsen.	Frit	efter	Dilthey	kunne	man	sige:	Hvor	man	ikke	
kan	forstå,	kan	man	blive	nødt	til	at	forklare.	Mens	forklaringen	er	en	yderliggørelse	af	
et	sagsforhold,	ønsker	forståelsen	at	nå	en	inderliggørelse.	At	indordne	et	sagsforhold	i	
en	model	indebærer	derfor	altid	en	fare	for,	at	man	parkerer	sagsforholdet	i	det	
yderlige.	Utvivlsomt	har	modeller	netop	som	sådan	den	praktiske	fordel,	at	de	tillader	
undervisere	at	videreformidle	et	forhold	uden	selv	at	have	forstået	det,		men	da	netop	
forståelse	er	centralt	placeret,	i	den	måde	jeg	ønsker	at	praktisere	uddannelse	på,	må	
jeg	nødvendigvis	være	skeptisk	overfor	det	overdrevet		skematiske.		

I	almindelighed	forekommer	didaktiske	modeller	mig	at	være	udtryk	for	en	gold	
bestræbelse	på	formalisering	af	noget,	der	basalt	set	er	en	smuk	og		naturgroet	
aktivitet.	De	lykkeligste	steder	i	mit	eget	uddannelsesforløb	har	jeg	lært	undervisning	
at	kende	som	en	levende,	organisk	og	engagerende	aktivitet,	og	det	er	som	sådan,	jeg	
igennem	årtier	har	søgt	at	viderebringe	den	til	mine	egne	studerende.	Opbygger	man	
uddannelse	over	skematiske	formalismer,	er	der	en	god	chance	for,	at	de	
professionelle,	man	producerer,	også	bliver	skematiske	formalister	i	deres	
embedsudøvelse.	Det	er	der	helt	sikkert	kræfter	i	samfundet,	der	ville	finde	ønskeligt.	
Jeg	hører	ikke	til	dem.	Derfor	er	mine	egne	refleksioner	over	didaktik	ikke	bygget	op	
omkring	didaktiske	modeller,	men	derimod	omkring	præsentationen	af	en	række	
grundlæggende	principper	og	håndværksmæssige	erfaringer.		
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4.3	Undervisning	er	kommunikation	
”Den	sædvanlige	undervisning	bekymrer	sig	som	regel	alt	for	lidt	om	elevernes	
forhåndenværende	forråd	af	forestillinger,	idet	den	ensidigt	koncentrerer	sig	om	det,	som	
nu	skal	læres.”		(Herbart	1980:	§79)	
	
Enhver	undervisning	–	uanset	hvor	lidt	dialogisk	den	måtte	være	tilrettelagt	–		er	en	
kommunikativ	situation.	Også	som	forelæser	og	foredragsholder	mærker	man	hurtigt,	
at	selv	den	mest	monologiske	undervisning	må	forholde	sig	til	publikummets	
modtagelse.	Hvad	der	virker	overfor	det	ene	publikum,	virker	ikke	nødvendigvis	
overfor	det	andet.		

I	modsætning	til	foredragsholderen,	der	typisk	ikke	kender	sit	publikum	på	
forhånd,	har	man	som	underviser	på	en	professionshøjskole	en	vis	viden	om,	hvem	de	
studerende	er	og	har	dermed	også	visse	muligheder	for	at	tage	de	studerendes	
forudsætninger	i	betragtning	allerede	i	planlægningen	af	undervisningen.	Dette	er	
naturligvis	et	forhold,	der	udvikler	sig	med	tiden	og	med	uddannelsen.	Sidst	på	
uddannelsen	har	man	en	betydelig	indsigt	i,	hvad	de	studerende	tidligere	har	lært,	og	
man	har	ind	imellem	også	opbygget	et	ganske	fortroligt	kommunikationsrum	med	de	
studerende.	Helt	anderledes	udfordrende	er	det	at	skulle	forholde	sig	til	
forudsætninger	hos	nyoptagne	studerende.	Her	kan	man	ikke	tage	ret	meget	for	givet.	
Variationerne	mellem	de	forskelige	studerendes	forudsætninger	vil	være	voldsomme,	
og	de	mere	elementært	socialiserende	tiltag	må	derfor	til	en	begyndelse	fylde	ganske	
meget.	

Ingen	underviser	undgår	at	forholde	sig	til,	hvordan	niveauet	for	undervisningen	
skal	være	i	lyset	af	de	forskellige	forudsætninger,	de	studerende	vil	have.	Mit	
udgangspunkt	er,	at	ingen	skal	forlade	undervisningen	uden	at	have	lært	noget	nyt,	og	
at	det	ikke	gør	noget,	at	alle	til	en	vis	grad	har	følt	sig	udfordret.		Omvendt	er	jeg	også	
ganske	pragmatisk	indstillet:	Enhver	undervisning	må	–	også	på	stedet	–	tage	
udgangspunkt	i	den	modtagelse	den	får.	Den	rutinerede	underviser	fornemmer	hurtigt,	
når	han	har	skudt	over	målet,	og	må	derefter	formå	at	justere.	Dette	er	i	høj	grad	en	
praktisk	færdighed,	som	ikke	uden	videre	kan	sættes	på	formel,	men	generelt	kan	man	
sige,	at	en	meget	stringent	tilrettelagt	undervisning	vil	have	sværere	ved	at	tilpasse	sig	
situationen	end	en	undervisningsplanlægning,	der	i	udgangspunktet	har	gjort	mere	
plads	til	det	intuitive	og	improviserende.	

	
	
	
4.4		Genkendelighed		
	
Årtiers	undervisningserfaring	har	lært	mig,	at	det	mest	stensikre	didaktiske	kneb	er	at	
etablere	genkendelighed.	Overordnet	set	er	det	at	lære	noget	formodentlig	altid	at	
etablere	en	forbindelse	imellem	det	allerede	kendte	og	det	endnu	ikke	kendte.	Den	
undervisning,	hvor	de	studerende	ikke	kan	genkende	noget,	vil	ikke	lære	dem	noget	
som	helst.	Den	undervisning,	hvor	de	studerende	kan	genkende	alt,	vil	ikke	lære	dem	
noget	som	helst	nyt.		
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Derfor	må	man	om	underviser,	i	sit	forsøg	på	at	lære	de	studerende	noget	nyt,	
altid	forholde	sig	til,	hvad		de	studerende	kan	tænkes	at	genkende.		At	der	er	stor	
forskel	på	de	studerendes	niveau	og	erfaringshorisont,	gør	ikke	denne	øvelse	lettere.	
Jeg	tillader	mig	at	have	det	som	et	mål	for	hver	enkelt	lektion,	at	alle	skal	kunne	
genkende	noget,	og	ingen	skal	kunne	genkende	alt.		

Er	det	vigtigt	at	skabe	genkendelse,	er	det	til	gengæld	mindre	vigtigt,	hvad	denne	
genkendelse	relaterer	sig	til.	Det	kan	være	motiver	fra	tidligere	undervisning,	
praktikerfaringer,	erfaringer	fra	hverdagen,	politiske	debatter,	stof	fra	et	andet	fag,	
eller	scener	fra	et	TV-program.	Kunsten	i	undervisningen	bliver	herefter	at	analysere	
og	systematisere	denne	genkendelighed,	så	den	ophøjes	til	et	niveau	af	almen	
gyldighed.	Den	løsrevne	erfaring	kan	være	en	guldgrube,	men	den	er	kun	noget	værd,	
når	den	kan	ses	i	en	bredere	sammenhæng.		

Kunsten	at	spille	på	genkendeligheden	må	altid	i	en	eller	anden	grad	forholde	sig	
til	de	studerendes	forudsætninger.	Ulykkeligvis	kan	man	i	dag	ikke	tage	det	for	givet,	at	
alle	studerende	kan	relatere	til	grisehandler	Larsens	livsform.	Referencer	til	Snapchat	
og	Skam	vil	for	mange	være	mere	nærværende.	Faren	for	en	midaldrende	underviser	
består	her	naturligvis	i,	at	man	risikerer	at	latterliggøre	sig	selv,	når	man	bevæger	sig	
ind	i	universer,	hvor	mange	af	de	studerende	færdes	langt	mere	hjemmevant,	end	man	
selv	gør.	Det	er	dog	en	risiko,	jeg	er	parat	til	at	løbe,	blandt	andet	fordi	jeg	ofte	derved	
selv	lærer	noget	nyt.	I	øvrigt	er	det,	som	autoritet,	ikke	nogen	skade	til	ind	imellem	at	
udstille	grænserne	for	den	alvidenhed	studerende	kan	have	en	tendens	til	at	tillægge	
én.	Myndighedspædagogiske	grundprincipper	kræver	faktisk	indlæring	af	en	generel	
kritisk	tilgang	til	autoriteter,	også	læreren	som	autoritet.		

	
	
	

4.5	Forståelse	
	
I	et	dannelsesperspektiv	må	man	betragte	forståelse	som	en	didaktisk	nøglekategori.	
Når	genkendelsen	er	vigtig,	hænger	det	netop	sammen	med,	at	den,	som	
hermeneutikken	fremhæver,	altid	er	en	afgørende	del	af	forståelsen.	Som	
uddannelsessystemet	aktuelt	er	bygget	op,	fremmer	det	på	mange	måder	en	temmelig	
overfladisk	omgang	med	viden.		Ofte	er	det,	der	virkelig	forlanges	af	studerende,	ikke	
så	meget	at	de	har	forstået	et	sagsforhold,	som	blot	at	de	skal	kunne	gengive	
lærebogsfremstillinger	eller	forsimplede	modeller.	Et	uddannelsessyn,	der	insisterer	
på	et	dannelsesbegreb,	kan	ikke	tilfredsstilles	af	papegøje-svar.	Her	er	det	afgørende	
ikke	bare,	at	man	er	i	stand	til	at	gentage	en	lektie,	men	derimod	at	man	har	formået	at	
indoptage	den	og	gøre	den	til	sin	egen.		

De	studerendes	forventninger	er	almindeligvis	at	forståelse	er	en	simpel	lineær,	
kumulativ	proces.	Fra	studiestart	forventer	de	gerne,	at	de	vil	komme	til	en	
fuldstændig	forståelse	af	den	første	tekst	de	møder;	at	de	på	denne	baggrund	vil	kunne	
gå	til	videre	og	komme	til	en	lige	så	fuldkommen	forståelse	af	den	næste	tekst	osv.	
Socialrådgiveruddannelsen	er	langt	fra	det	eneste	sted,	hvor	studerende	møder	ind	
med	denne	naive	opfattelse	af	forståelse.	Sandt	at	sige	kan	man	hævde	at	store	dele	af	
den	officielle	uddannelsespolitik,	og	betydelige	dele	af	den	uddannelsesteori,	den	
støtter	sig	på,	opererer	med	den	samme	primitive	opfattelse	af	forståelsesprocessen.		

Anderledes	tager	det	sig	ud	for	den	hermeneutiske	tradition,	jeg	i	det	mindste	i	
denne	sammenhæng	gerne	støtter	mig	til.	For	hermeneutikken	er	det	et	givet	forhold,	
at	forståelse	basalt	set	er	en	cirkulær	operation,	hvor	det	nye	relateres	til	det	allerede	



	 26	

tilstedeværende.	Ingen	forståelse	er	nogensinde	fuldkommen	og	endelig.	Enhver	
forståelse	er	ret	beset	altid	provisorisk		(Schleiermacher	1999:	66).	Forståelse	fordrer	
derfor	altid	en	dobbelt	ydmyghed.	Man	må	ikke,	som	studerende,	forvente	at	man	uden	
videre	kommer	til	en	klar	forståelse	af	de	tekster	og	problematikker,	man	bliver	udsat	
for.	Samtidig	må	man,	når	man	mener	at	have	forstået	noget,	ikke	uden	videre	regne	
denne	forståelse	for	endegyldig.			

	Forståelse	er	kun,	som	Schleiermacher	formulerer	det,	mulig	i	et	samspil	mellem	
komparation	og	divination.	For	det	første	må	enhver	forståelse	af	noget	nyt,	tage	
udgangspunkt	i	det	allerede	kendte,	men	foregår	forståelsen	altid	på	en	baggrund	af	
det	allerede	kendte,	så	foregår	den	på	den	anden	side	også	altid	på	baggrund	af	det	
endnu	ikke	kendte.	Har	man	betydelig	rutine	i	omgangen	med	vanskeligt	stof,	har	man	
også	oplevet,	at	man	ofte	på	et	senere	tidspunkt	kommer	til	en	forståelse	af	det,	man	
tidligere	(forgæves	eller	forkert)	har	prøvet	at	forstå.		Det	er	i	denne	sammenhæng	
Schleiermacher	taler	om	det	divinatoriske.	At	forstå	er	på	den	ene	side	at	forholde	det	
nye	til	det	velkendte,	men	det	er	også	at	gøre	forsøg	på	at	ane	sig	til	sammenhænge,	
som	man	endnu	ikke	er	sikker	på	(Schleiermacher	1999:	62/327).	Denne	anen	må	
kunne	tåle	at	leve	i	en	vis	form	for	uvished,	for	de	sammenhænge	man	begynder	med	at	
ane,	vil	ofte	først	langt	senere	komme	til	at	fremstå	som	sikre	og	nagelfaste.	Gadamer	
taler	i	forlængelse	heraf	om,	at	man	som	forstående	gør	et	udkast	(Gadamer	1990:	271)	
og	forsøger		en		foregribelse	af	fuldkommenhed	(Gadamer	1990:	299).		Her	er	det	dog	
altid	en	risiko	for	forståelsen,	at	man	fristes	til	med	vold	at	tvinge	den	nye	erkendelse	
ind	i	det	allerede	erkendtes	dogmatik.	Det	kan	nok	være	rigtigt,	at	enhver	forståelse	
tager	udgangspunkt	i	en	forforståelse,	men	en	forudsætning	for	at	lære	noget	nyt	er	
netop,	at	man	faktisk	også	er	parat	til	at	udfordre	og	om	nødvendigt	justere	på	denne	
forforståelse.	Hvad	der	fordres	for	en	sand	forståelse	er	derfor	ikke	mindst	en	åbenhed	
(Gadamer	1990:	273).	

Hvad	betyder	dette	i	en	konkret	didaktisk	sammenhæng?	Det	betyder	for	det	
første,	at	man	som	underviser	må	være	parat	til	at	spille	op	imod	det,	der	for	de	
studerende	må	formodes	at	være	allerede	kendt.	Dernæst	betyder	det,	at	man	må	søge	
bestandigt	at	holde	de	studerendes	trang	til	at	reducere	det	nye	til	det	velkendte	i	ave.	
Man	må	fastholde	den	anendes	usikkerhed,	og	søge	at	undgå	at	forståelsesforsøgene	
fryser	fast	til	en	ufrugtbar	dogmatik.	Det	betyder	også,	at	man	må	forsøge	at	tøjle	de	
utålmodige	studerendes	trang	til	at	afslutte	deres	forståelser	for	tidligt.	Ganske	vist	er	
det	for	et	ungt	menneske	omtrent	den	mest	irriterende	udmelding,	man	kan	modtage,	
at	”det	vil	du	forstå	senere”,		og	man	må	derfor	søge	at	undgå	at	dette	budskab	får	en	
docerende	og	bedrevidende	karakter.	I	stedet	må	man	søge	at	gøre	det	muligt,	at	de	
studerende	på	egen	hånd	kan	komme	frem	til	disse	erkendelser.	Dette	kræver	en	hårfin	
balance	imellem		vejledning	–	at	lede	på	rette	vej	–	og	tilbageholdenhed:			Den	
studerende	skal	selv	finde	den	rette	vej.		At	stille	de	studerende	overfor	opgaver	er	her	
et	afgørende	virkemiddel,	men	det	er	væsentligt	at	opgaverne	på	den	ene	side	er	
stramt	nok	formulerede	til,	at	de	studerende	leder	i	den	rigtige	retning;	på	den	anden	
side	er	åbne	nok	til,	at	det	faktisk	er	de	studerende,	der	selv	finder,	hvad	de	skal	finde.	
Hertil	kommer,	at	man	som	lærer	bliver	nødt	til	at	udvise	en	vis	–	men	også	kun	en	vis	–	
åbenhed	for	at	de	studerende	kan	gå	hen	og	finde	andre	ting,	end	man	selv	havde	
forestillet	sig,	de	ville	finde.		

I	alle	disse	øvelser	er	det	vigtigt	bestandigt	at	appellere	til	de	studerendes	
åbenhed	og	nysgerrighed;	at	prøve	at	gøre	dem	mere	optagne	af	at	finde	nye	og	
ukendte	territorier	end	af	at	genfinde	det,	de	allerede	kender.		
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4.6		Øvelse	gør	mester	
”Den	sande	opdragelse	består	mindre	i	foreskrifter	end	i	øvelser”	(Rousseau	1897:11)	

Det	er	ikke	nogen	ganske	ny	pædagogisk	opdagelse,	at	de	studerende	har	meget	ud	af,	
at	gøre	sig	deres	egne	erfaringer.	Rousseau	var	helt	på	det	rene	med,	at	Emile		selv		
skulle	finde	vejen	til	Montmorency	(Rousseau	1897:	230),	og	han	bliver	herved	også	en	
inspirator	for	det	fokus	på	det	selvoplevede,	som	i	det	mindste	siden	Goethes	
Italiensrejse	har	været	en	afgørende	dimension	i		dannelsestraditionen.	

Der	findes	næppe	noget	modul	på	socialrådgiveruddannelsen,	hvor	der	ikke	på	
den	ene	eller	anden	måde	er	indlagt	gennemgående	øvelser,	der	har	som	formål	at	
aktivere	de	studerende.	På	mit	eget	felt	samfundsvidenskab	har	jeg	omtrent	fået	
indlagt	forskellige	former	for	øvelser	på	alle	moduler.	I	nogle	tilfælde	i	samarbejde	med	
andre	fag,	i	andre	tilfælde	alene	indenfor	den	samfundsvidenskabelig	ramme.		

	
	

Eksempel: Præsentationsopgave på modul 8  
På flere moduler har jeg forsøgt mig med en ret stram strukturer for 
studenteropgaver undervejs i undervisningen. Denne model har udviklet sig ud af 
erfaringer, der har belært mig om, at det er afgørende, for at få studenteroplæg til at 
fungere, at rammesætningen er skarp og meget eksplicit. Den grundlæggende 
betragtning er: Hvis man tillader sig at forvente noget af de studerende (og det er 
meget vigtig for mig), må man også være klar i mælet omkring, hvad det er man 
forventer. Særligt tidligt på studiet, er det vigtigt at være helt eksplicit i så henseende, 
mens man kan tillade sig at slække på formerne i takt med at mere og mere, i takt 
med uddannelsens progression, bliver indlejret i de studerendes habitus. 

På modul 8 har jeg lagt en del energi i at udfærdige nogle opgaver – forskellige 
til hver studiegruppe – der har til overordnet formål at træne de studerende i selv at 
opsøge, finde og anvende aktuel forskning i forhold til et på forhånd defineret felt. 
Opgaven indgik som led i et samarbejde med bibliotekets undervisning i 
kildesøgning. Jeg har ladet hver opgave tage udgangspunkt i medieomtalen af en 
problematik - fx anvendelse af robotstøvsugere i plejeboliger. Her udfra skulle de 
studerende selv finde frem til relevant (gerne forskningsbaseret) dokumentation af 
erfaringer med brugen i forhold til vinkler som budget, brugertilfredshed og 
arbejdsmiljø. Det var herefter den enkelte studiegruppes opgave at give en 
præsentation af problematik og forskning for resten af holdet. Øvelsen har et 
flerfoldigt formål: 

 
1) At give øvelse i at finde og bruge forskning. 
2) At give en sikker og kritisk fornemmelse af kilders og kildegenrers 

hierarkier. 
3) At ægge til nysgerrighed i forhold til hvilke fakta, der befinder sig bag sager, 

der – ofte ret overfladisk – behandles i medierne.1 
4) At lære at strukturere og fremføre en præsentation. 
 

																																																								
1	En	ambition	der	kan	finde	inspiration	i	Deweys	pædagogik,	der	beklager	”det	
iøjnefaldende	fravær	af	nysgerrighed	i	forbindelse	med	skoletimernes	
undervisningsmateriale”	(Dewey	2005:	172)	–	i	modsætning	til	den	nysgerrighed	Dewey	
ser	hos	børnene	udenfor	skolens	ramme.	
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De enkelte opgavers indhold har ikke i denne sammenhæng været det primære, men 
jeg bestræbt mig meget på, at også det indholdsmæssige skulle være interessant, både 
at arbejde med og at lytte på og lære af for tilhørerne.  
Opgaven er ret kompleks i sin form, hvorfor den da også ligger relativt sent på 
studiet. Fremlæggelsen af præsentationerne viste en forbløffende ujævn kvalitet, 
hvilket var et lærestykke for mig, men givetvis også for de studerende. Ingen kunne 
være i tvivl om, hvilke fremlæggelser, der var gode og værd at tage som forbillede i 
eget fremtidigt virke. I evalueringen har flere fremhævet opgaven som en af modulets 
gode oplevelser, mens ingen har haft noget negativt at sige om den. Selv synes jeg at 
elementet har været velfungerende om end nok mere udfordrende for de 
studerende, end jeg umiddelbart havde forestillet mig. Det fortjener at blive 
opretholdt, men endnu engang har jeg erfaret betydningen af en skarp, skriftlig og 
velstruktureret rammesætning. Vigtigt er det dog, at den stramme ramme ikke tænkes 
som en konkret styring af de studerendes eget arbejde, men tværtimod kommer til at 
fungere som frisættende i forhold til selvstændighed. At en stram rammesætning 
netop kan være det, der skal til for at befordre kreativitet og en selvstændig karakter, 
er en lære man, fra det danske filmmiljøs succesfulde Dogme 95 princip, kan tage 
med sig over i mange andre af livets forhold.  

        
 
 
 
4.7	Engagementets	triumfer	og	skuffelser	
	
”Er	interessen	begrænset,	så	er	forståelsen	det	også.”		(Dilthey	1973:	56)	
	
En	væsentlig	begrundelse	for	at	aktivere	de	studerende	i	øvelser	er	den	antagelse,	at	
det	er	lettere	at	engagere	sig	i	noget,	hvor	man	er	aktiv	deltager	end	i	noget,	som	man	
kun	er	passiv	tilskuer	til.		Diltheys	fremhævelse	af	at	interessen	er	en	forudsætning	for	
forståelsen	vil	sikkert	på	dansk	give	mindelser	om	Grundtvigs	ofte	citerede	linjer:	”Og	
han	har	aldrig	levet/som	klog	på	det	er	blevet/han	først	ej	havde	kær”	(Grundtvig	2011).	
Den	grundlæggende	tanke	er	mere	eller	mindre		fælleshermeneutisk		eller	måske	endda		
fællesromantisk,		men	i	Dilthey	mere	konkrete	kamp	for	hermeneutikken	som	en	
selvstændig	metode,	handler	det	også	om	at	kvalificere	forståelsens	begreb	overfor	
positivismens	idealisering	af	den	interesseløse	observation.		Den	egentlige	betydning	af		
interesse	(fra	latin	inter-esse)	er		mellemværende,		og	i	al	sin	ubestemthed	er	denne	
oversættelse	god	til	at	fremhæve	den	fundamentale	didaktiske	pointe,	at	man	som	
underviser	må	søge	at	skabe	én	eller	anden	form	mellemværende	mellem	de	
studerende	og	det	stof,	man	ønsker	at	de	skal	have	en	forståelse	af.	Herbart	bemærker,	
at	man	her	kan	skelne	imellem	en		middelbar	og	en	umiddelbar	interesse	(Herbart	
1980:	§63).	Et	eksempel	på	en	middelbar	interesse	hos	de	studerende	kunne	være,	at	
de	er	interesseret	i	at	lære	et	stof,	fordi	de	anser	det	for	at	være	en	nødvendighed	for	at	
bestå	eksamen.	For	ambitionen	om	at	etablere	en	forståelse	er	det	alene	den	
umiddelbare	interesse,	der	er	relevant,	for	det	er	kun	den,	der	kan	frembringe	en	
inderlig	relation	og	sikre	en	blivende	indoptagelse	af	det	givne	stof.1	

																																																								
1	”..	niemals	lernt	derjenige	eine	Sache	recht	kennen,	der	damit	anfängt,	sie	als	Mittel	zu	
etwas	anderem	zu	betrachten..”		(Herbart	1968,	s.56)	
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Øvelsen	er	en	måde	hvorpå	man	søger	at	engagere	de	studerende	ved	at	tale	til	
deres	umiddelbare	interesse.	Men	der	findes	andre	måder.	Alle	undervisere	kender	
formodentlig	til,	at	det	er	en	hel	del	lettere	at	engagere	de	studerende	i	et	stof,	man	selv	
finder	interessant,	end	i	et	stof,	som	man	ret	beset	har	temmelig	svært	ved	at	engagere	
sig	i.	Hemmeligheden	bag	denne	oplevelse	er	utvivlsomt	at	engagement	(i	det	mindste	i	
de	heldigste	stunder)	kan	være	smittende.	Faktisk	er	det		tit	meget	virksomt	(hvor	det	
er	muligt)	at	dele	sin	optagethed	med	de	studerende.	For	en	underviser	er	de	
pædagogiske	stjernestunder	meget	ofte	de	privilegerede	situationer,	hvor	man	på	én	
gang	mærker	interessen	koge	i	sig	selv,	og	samtidig	fornemmer,	at	den	breder	sig	i	hele	
lokalet.			

Man	kan	let	fristes	til	at	idealisere	sådanne	øjeblikke,	men	sandheden	er,	at	der	er	
en	mere	profan	pædagogisk	hverdag,	hvor	den	slags	berusende	oplevelser	ikke	har	en	
chance	for	at	komme	i	stand.	For	det	første	er	man	ikke	sjældent	nødt	til	at	undervise	i	
stof,	som	man	har	svært	ved	selv	at	fatte	interesse	for.	Denne	situation	kan	man	til	
tider	have	held	til	at	forebygge	i	modulplanlægningen.	Gennem	udvælgelse	af	litteratur	
og	stofområder,	som	man	finder	mere	engagerende,	kan	man	også	gøre	det	lettere	at	
engagere	de	studerende.	En	anden,	men	mere	tidskrævende,	metode	kan	være	at	sætte	
sig	meget	ind	i	stofområdet,	for	de	fleste	områder	har	en	tendens	til	at	blive	
interessante,	hvis	man	beskæftiger	sig	nok	med	dem.			

Som	rutineret	lærer	oplever	man	under	tiden	en	anden	grund	til,	at	det	ikke	altid	
er	muligt	at	etablere	en	tilstand	af	engagementets	rus.	Ind	imellem	griber	man	sig	selv	i	
at	stå	og	undervise	i	noget	stof,	som	man	kan	huske	at	man	selv	engang	fandt	uhyre	
interessant.	Desværre	kan	man	ikke	længere	huske	hvorfor,	det	i	sin	tid	var	interessant!	
Denne	oplevelse	fører	næsten	med	garanti	til	disengagerende	undervisning,	og	jeg	
kender	ikke	ret	mange	andre	midler	imod	oplevelsen,	end	efterfølgende	at	lave	om	på	
studieplanen,	så	man	sikrer	sig,	at	den	ikke	gentager	sig.		

	Den	største	skuffelse	man	som	underviser	kan	opleve	er	formodentlig,	når	man	
oplever	det	som	aldeles	umuligt	at	få	andre	til	at	dele	den	begejstring	man	selv	har	for	
et	bestemt	felt.	Det	kan	ske,	at	det	man	egentlig	allerhelst	ville	undervise	i,	fordi	det	
virkelig	er	noget	man	brænder	for,	kan	gå	hen	og	blive	til	det,		man	nødigst	vil	
undervise	i,	fordi	det	er	umuligt	at	få	begejstringen	til	at	smitte.	

	
	
	
	
	

Eksempel: Inddragelse af klassikere og historie  
 
I min relativt korte karriere som professionsskolelærer har jeg hurtigt erfaret, at jeg 
nok gør klogest i at være meget tilbageholdende med at inddrage to af de elementer i 
undervisningen, som er mig mest kære: primærtekster og historie. Glæden ved 
primærtekster udspringer selvfølgelig af en humanistisk-universitær  ad fontes- 
tradition, men hvor gerne jeg end vil dele denne fornøjelse med mine studerende på 
socialrådgiveruddannelsen, må jeg nok acceptere at det i det store hele er en dårlig idé. 
Klassikere er guf for de lærde, men for de studerende på socialrådgiveruddannelsen 
fremstår denne forkærlighed nok mest af alt som en helt ubegribelig fetichisme.  

Mere deprimerende er min generelt negative erfaring med brug af historiske 
perspektiveringer.  På visse moduler er en historisering en uomgængelig del af 
læringsmålene. Således den generelle historiske tilgang til velfærdsstaten og 
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socialrådgiveruddannelsen på modul 2. Dette element er helt berettiget, for hvis det 
generelt gælder, at enhver forståelse må involvere en historisk forståelse, så gælder det 
i udpræget grad på disse områder. De studerende slipper altså ikke for historie, men 
man mærker at det for rigtigt mange er helt fremmedartet at skulle forholde sig til 
noget som helst der er fortidigt. Her bliver altså det ene hermeneutiske princip: Al 
forståelse må begynde med en historisk forståelse, indhentet af et andet hermeneutisk 
princip: Al forståelse er afhængig af de studerendes forudsætninger. 

Netop historisk forståelse er meget afhængig af at man har et vist netværk af 
punkter at knytte an til. Jo finere og bredere dette netværk af anknytningspunkter er, jo 
lettere bliver det at forankre det nye, man måtte høre om, i den viden, man allerede 
har. Enhver undervisning bliver nødt til at tage udgangspunkt i de forudsætninger, der 
gives, men derfor kan man godt have ambitioner om gradvis at forbedre de samme 
forudsætninger. I et vist omfang må de studerende simpelthen finde sig i at blive 
oplyst. Desværre er der grænser for, hvor højt et niveau, det kan blive på.  
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III.	MEN	SÅ	ER	DER	JO	OGSÅ	…	 	
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5.	Eksamen	mellem	kontrol	og	pædagogik	
	
	
Alle	uddannelser	har	formodentlig	eksamen	i	et	eller	andet	omfang,	men	der	er	
voldsomme	variationer	i	deres	antal	og	deres	form.	I	sidste	ende	har	eksamen	en	
certificerende	funktion,	og	netop	denne	funktion	har,	i	form	af	svendeprøven,	rødder	i	
de	middelalderlige	laugsstrukturers	system	for	kollegial	autorisation	(Fink	m.fl.	2003:	
50).	Den	afsluttende	bacheloreksamen	fungerer	som	et	sådant	certifikat,	der	er	et	bevis	
på,	at	man	anses	for	kvalificeret	til	at	udføre	de	arbejdsopgaver,	der	almindeligvis	
knytter	sig	til	faget.	Den	certificerende	myndighed	er	dog	i	vore	dage	først	og	fremmest	
staten,	der	igennem	sine	funktionærer	–	vi	lærere	og	beskikkede	censorer	–	udsteder	
autorisationer.	En	vis	kollegial	kontrol	er	dog	stadig	tilstede	i	proceduren	i	form	af	krav	
om	deltagelse	af	aftagersiden	i	det	eksterne	censorkorps.		

Eksamen	har	derved	først	og	fremmest	en	kontrollerende	funktion.	Den	skal	sikre	
at	den	enkelte	studerende	på	givne	tidspunkter	i	uddannelsen	faktisk	har	tilegnet	sig	
den	viden	og	de	færdigheder	og	kompetencer,	som	formalia	foreskriver.	I	praksis	har	
eksamen	naturligvis	i	mindst	lige	så	høj	grad	altid	haft	en	disciplinerende	funktion.	
Eksamen	skal	motivere	de	studerende	til	at	læse	pensum	og	følge	undervisningen,	ville	
man	traditionelt	sige,	og	indenfor	relativt	frie	uddannelsesrammer,	hvor	der	hverken,	
som	i	gymnasiet,		er	årskarakterer	eller	mødepligt,		er	der	oplagt	brug	for	sådanne	
disciplinerende	instanser.		

Den	kontrollerende	og	den	disciplinerende	funktion	af	eksamen	sætter	begge	
fokus	på	læreren	som	udøver	af	myndighed.	Lige	præcis	den	rolle	har	i	hele	den	
reformpædagogiske	tradition	meget	længe	været	anfægtet	i	alle	undervisningsmiljøer	i	
Danmark,	og	det	kan	derfor	heller	ikke	undre,	at	der	i	pædagogiske	miljøer	ofte	knytter	
sig	et	vist	ubehag	til	eksamen	og	måske	navnlig	til	dens	mest	håndfaste	udtryk:	
karaktergivningen.	Der	kan	sagtens	argumenteres	pædagogisk	for	tiltag	som	
gruppeeksamen	og	bestået/ikke-bestået	bedømmelser,	men	det	er	næppe	urimeligt	at	
hævde,	at	de		også		er	blevet	indført	i	et	forsøg	på	at	opbløde	den	barske	side	af	
eksamen,	som	ligger	i	den	individuelle	bedømmelse.		

Selv,	har	jeg	ikke	nogen	principiel	modvilje	imod	eksamen.	Den	kontrollerende	og	
den	disciplinerende	side	af	eksamen	er	faktisk	begge	i	et	vist	omfang	både	nødvendige	
og	rimelige.	Som	eksaminator	og	censor	er	man	i	meget	kontant	forstand	udøver	af	
magt,	og	der	ligger	naturligvis	et	stort	ansvar	på	skuldrene	af	myndighedspersoner	i	
retningen	af	at	udøve	magt	med	rimelighed	og	moderation,	men	denne	magt	skal	
udøves,	og	ved	at	tage	den	på	sig,	i	stedet	for	at	fornægte	den,	kan	man	bidrage	til,	at	
den	bliver	udøvet	på	anstændig	vis.			

Når	eksamen	stadig	har	et	blakket	ry,	skyldes	det	dog	efter	min	bedste	
overbevisning,	at	man	alt	for	ofte	overser,	at	eksamen	ved	siden	af	den	kontrollerende	
og	disciplinerende	funktion	også	har	en	pædagogisk	funktion.	Eksamen	kan	faktisk	i	
ganske	betydeligt	omfang	bidrage	til	læring.	Hvis	eksamensformerne	er	lagt	rigtigt	til	
rette,	er	der	næppe	noget,	der	er	mere	lærerigt	end	eksamen.	Det	er	faktisk	også	det	
typiske	budskab	i	de	studenterevalueringer,	der	forholder	sig	til	de	mest	vellykkede	
eksamensformer.		
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Når	eksamen	alt	for	ofte	er	tydeligt	dysfunktionel,	skyldes	det	antageligt	at	den,	
med	den	måde	den	praktiseres	på,	bliver	fanget	imellem	en	juridisk	fornuft	og	en	
pædagogisk	fornuft,	der	fejlagtigt	opfatter	hinanden	som	uforenlige.		I	et	juridisk-
administrativt	perspektiv	reduceres	eksamen	ofte	til	et	spørgsmål	om	at	”foretage	en	
korrekt	afgørelse”,	men	for	det	første	er	det	ikke	alt,	hvad	der	er	korrekt,	der	også	er	
rimeligt,	og	for	det	andet	(og	vigtigere)	er	det	ikke	alt,	hvad	der	er	korrekt,	der	også	er	
pædagogisk	meningsfuldt.			

Overfor	den	juridiske	kultur	står	i	Danmark	en	pædagogisk	kultur,	der	igennem	
snart		et	århundrede	har	udviklet	sig	på	baggrund	af	en	usund	modvilje	imod	enhver	
form	for	myndighedsudøvelse.	Af	frygt	for	hvilke	konsekvenser	det	kan	have	for	de	
angiveligt	skrøbelige	personligheder,	vil	man	helst	ikke	stille	for	store	krav,	og	man	vil	
helst	ikke	bedømme	for	meget	og	for	hårdt.		

Ved	nærlæsning	af	de	studerendes	reaktioner	vil	man	finde,	at	der	ikke,	som	en	
dominerende	pædagogisk	tradition	har	antaget,		er	nogen	nødvendig	modsætning	
imellem	eksamens	bløde	pædagogiske	funktion	og	de	hårdere	disciplinerende	og	
kontrollerende	funktioner.		De	studerende	oplever	det	faktisk	som	givtigt	og	lærerigt	at	
man	stiller	krav	til	dem,	og	de	oplever	det	også	som	pædagogisk	meningsfuldt,	at	de	får	
bedømt	deres	præstation	på	en	klar	og	entydig	måde.	Modsætningen	imellem	
pædagogiske	hensyn	og	myndighedsudøvelse	er	altså	falsk.	Hvis	man	vil	uddanne	
myndige	mennesker	må	man	også	turde	at	møde	dem	med	myndighed.	Omvendt	må	
man	holde	op	med	at	forstå	bedømmelsen	som	et	mål	i	sig	selv,	og	i	stedet	se	den	som	
et	led	i	en	pædagogisk	proces.	Eksamen	må	ikke	reduceres	til	en	gold	formalitet,	men	
må	indtænkes	som	et	led	i	en	læreproces.	
	
	

Et eksempel: Projekteksamen på modul 10  
	
Med moduliseringen af socialrådgiveruddannelsen er antallet af eksamener blevet lige så 
stort som antallet af moduler på uddannelsen, nemlig 13. Denne struktur giver et stort 
eksamenspres både på studerende og undervisere. I realiteten er vi permanent i gang 
med eksamen. Tendensen synes at være at eksamen indenfor disse rammer let bliver 
betragtet som et nødvendigt onde. Man prøver at finde eksamensformer, som formelt er 
tilstrækkelige, og man dropper at have større pædagogiske ambitioner med eksamen. 
Desværre reduceres eksamen dermed oftest til en ren kontrolfunktion.  

Med en vis vekselvirkning mellem små og store eksamener er det dog lykkedes os 
at opretholde enkelte mere ambitiøse eksaminer.  På modul 10 eksisterede der i 
forvejen en større projekteksamen, som jeg igennem et par eksamensterminer har været 
med til at videreudvikle.  De studerende skal i grupper opsøge et sted, der forventes at 
udføre godt socialt arbejde. Projektet fylder godt i modulet og suppleres løbende af 
vejledning. Afsluttende skal grupperne til mundtligt forsvar på omkring en times 
varighed, hvor der også er afsat god tid til tilbagemelding.  

I realiteten fungerer denne eksamen i nogen grad som en forberedelse til 
bachelorprojektet. Det indeholder en del af de samme elementer: Projektformulering, 
selvstændig opsøgning af empiri og efterfølgende analyse af denne. Omfanget – 12 sider 
– er også ganske stort i forhold til, andre eksamener på studiet. I modsætning til Modul 
13s bachelorprojekt, er der dog ikke de store forventninger til metode- og teoriafsnit. 

Vi har gjort en del ud af at formulere en skarp og eksplicit ramme for denne 
eksamen. Et længere og ganske systematisk papir redegør for forløb og forventninger, 
men har forhåbentlig også den effekt at bidrage med en generel stemning af seriøsitet. 
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Faktisk har det da også, de to gange jeg har deltaget i processen, været imponerende, 
hvordan de studerende helt generelt har været dybt engagerede i deres projekter.  

Hvor eksamen på mange af de øvrige moduler i evalueringerne er genstand for 
ganske kritiske kommentarer fra de studerendes side, forholder det sig anderledes på 
dette modul. Her virker de studerende, overraskende enstemmigt at have oplevet 
projektopgaven og den efterfølgende eksamen som en, ganske vist hård, men også 
meget lærerig proces. Mit indtryk er at mange studerende i løbet af arbejdsprocessen 
løfter sig til en grad af selvstændighed og engagement, som ikke har været der tidligere.  
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6.	Den	livslange	læring	
	
I	forbindelse	med	OECDs	stigende	engagement	i	uddannelsessektoren	formuleredes	i	
1996	”Lifelong	learning	for	all”	som	en	officiel	ambition.	I	sit	læringsbegreb	indoptager	
OECD	heri	en	række		af	de	træk,	der	mange	steder	har	været	typiske	for	de	senere	
årtiers	uddannelsesopfattelse	(Qvortrup	2001:	155).	Der	fokuseres	på	den	lærende,	og	
man	søger	en	udvaskning	af	grænserne	mellem	formel	og	uformel	læring.	Ved	at	
formulere	et	officielt	ideal	om	livslang	læring,	gør	man	samtidig	op	med	den	
traditionelle	forestilling	om	uddannelse,	som	en	separat	fase	i	livet,	der	er	skarpt	
adskilt	fra	den	fase,	hvor	man	befinder	sig	på	arbejdsmarkedet.	

	I	sin	oprindelige	version	er	visionen	formuleret	ganske	radikalt.		Selv	om	
visionen	formuleres	indenfor	rammerne	af	OECD	knyttes	den	ikke	primært	til	
samfundsøkonomiske	behov,	men	formuleres	i	stedet	som	noget,	der	ligner	en	
menneskerettighed.1	Alle	mennesker	i	alle	faser	af	livet	skal		både	have	muligheden	for	
og	motiveres	til	”further	learning”,	og	det	betones	udtrykkeligt	at	der	er	tale	om	en	
”cradle-to-grave-vision”	(OECD	1996:	3).	Ikke	desto	mindre	fletter	visionen	om	livslang	
læring	sig	dog	ofte	sammen	med	karakteristikker	af	det	senmoderne	arbejdsmarked	
som	værende	dynamisk,	usikkert	og	omskifteligt	(Sennett	1999:19).			

Visionen	om	livslang	læring	handler	dog	om	andet	og	mere	end	det,	man	engang	
kaldt	omskoling.		Også	arbejdspladser	præget	af	en	relativ	stabilitet	–	og	til	dem	må	
man	vel	regne	de	kommunale	forvaltninger,	den	primære	aftager	af	bachelorer	fra	
socialrådgiveruddannelsen	–	må	i	tiltagende	grad	forholde	sig	til	et	stadig	stigende	
forandringstempo.	Logisk	set	betyder	dette	naturligvis	et	tilsvarende	og	vedvarende	
behov	for	efteruddannelse	–	nu,	og	så	langt	ind	i	fremtiden,	som	det	aktuelt	er	muligt	at	
se.		

	
	
	
6.1	Særlige	forhold	ved	Efter-	og	Videreuddannelse	
	
Forud	for	min	ansættelse	på	VIA	var	jeg	i	omkring	20	år	ansat	som	underviser	på	EVU	
ved	Idehistorie,	Aarhus	Universitet.	Fra	denne	ramme	har	jeg	naturligt	nok	et	ganske	
indgående	kendskab	til	særlige	overvejelser	i	forbindelse	med	et	efter-	og	
videreuddannelses	publikum.	Et	gennemgående	træk	ved	dette	publikum	var,	en	
tilgang	til	uddannelse,	der	var	markant	forskellig	fra	den,	man	stødte	på	hos	de	
almindelige	studerende.	Beslutningen	om	at	tage	uddannelsen	var	omtrent	altid	udtryk	
for	et	individuelt	ønske	om	udvikling	på	et	personligt	såvel	som	karrieremæssigt	
niveau.	Der	var	tale	om	mennesker,	der	både	ofrede	penge	og	dyrebar	tid	i	et	travlt	
arbejdsliv	på	at	få	ny	viden,	og	derfor	var	der	også	tale	om	mennesker,	der	var	
ekstremt	motiverede	og	virkelig	forventede	at	få	et	stort	og	konkret	udbytte	ud	af	hver	
undervisningsgang.	Her	skulle	man	ikke	forsøge	at	spise	nogle	af	med	gruppearbejde.		

Samtidig	var	der	dog	også	tale	om	folk	med	forskelligartede	livserfaringer	og	
erfaringer	fra	mange	forskellige	dele	af	arbejdsmarkedet,	som	de	meget	gerne	ville	
trække	ind	i	og	relatere	til	undervisningen	i	ofte	ellers	ret	abstrakte	problematikker.	
Var	emnekredsen	typisk	ganske	teoretisk,	så	var	praksis	til	gengæld	aldrig	fjern.	I	en	
periode	hvor	sygeplejerskeuddannelsen	var	under	akademisering,	havde	vi	fx	blandt	
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de	studerende	mange	sygeplejersker,	der	ønskede	at	opkvalificere	sig	underviserroller	
på	deres	egen	uddannelse.		

Blandt	de	mange	positive	erfaringer	fra	dette	væsentlige	afsnit	i	mit	arbejdsliv	
var	den,	at	forventningsfulde	og	motiverede	studerende	også	har	en	fantastisk	effekt	i	
forhold	til	at	motivere	underviserne.	Aldrig	har	jeg	været	så	velforberedt	til	
undervisningen,	som	her.	

Rammen	for	Efter-	og	videre	uddannelse	i	VIA-regi	er	på	afgørende	punkter	
anderledes.	Efteruddannelsesaktivitet,	der	udfoldes	fra	VIA,	er	oftest	bestillingsarbejde	
fra	institutionel	side,	og	dermed	er	den	individuelle	motivation,	der	var	så	
karakteristisk	for	mine	tidligere	EVU-erfaringer,	ikke	nødvendigvis	til	stede.	Det	gør	en	
forskel,	om	man	udfra	eget	ønske	har	opsøgt	ny	uddannelse,	eller	om	man	–	mere	eller	
mindre	modstræbende	–	er	blevet	sendt	på	efteruddannelse	af	sin	arbejdsplads.	Fælles	
er	det	derimod,	at	uddannelse	i	disse	sammenhænge	optræder	som	et	afbræk	i	et	ellers	
ofte	rimeligt	rutinepræget	arbejdsliv.	Folk,	der	er	midt	i	et	arbejdsliv,	hvor	de	selv	
konstant	skal	præstere,	kan	typisk	føle	det	som	et	privilegium	for	en	gang	skyld	at	
kunne	læne	sig	tilbage	og	modtage.	Til	gengæld	vil	de	ofte	have	ret	strenge	
forventninger	til	stringens	og	intensitet;	man	kan	ikke	tillade	sig	at	spilde	deres	tid.	
	
	
	
	

Eksempel:  Brush Up forløb for praktikvej ledere 
På Socialrådgiveruddannelsen har jeg undervist på et Brush-up kursus for 
socialrådgivere, specielt rettet imod praktikvejledere. Dette forløb er arrangeret som et 
led i vores almindelige praksissamarbejde. Intentionen er i god overensstemmelse med 
de overordnede ambitioner på området, at imødekomme et stigende behov fra praksis’ 
side i retningen af at holde sig ajour med ny viden, og bevare en fornemmelse af, hvad 
det er nyuddannede socialrådgivere har mødt på deres uddannelse. På mit eget felt 
forsøgte jeg at leve op til denne intention, ved at konstruere et forløb, der særligt 
fordybede sig i relativt nye teoriudviklinger, som socialrådgivere med en lidt ældre 
uddannelse ikke kan forudsættes at have kendskab til.  

Til formålet havde jeg bl.a valgt teoridannelse omkring konkurrencestaten. Emnet 
var velvalgt, fordi det på der på den ene side var tale om en nyere teoriudvikling, som de 
fleste tydeligt nok ikke havde det store kendskab til, men på den anden side var der også 
tale om en emnekreds, som talte direkte ind i de hverdagserfaringer alle havde.    

Naturligvis stilles der også i denne sammenhæng særlige krav til en vis følsomhed i 
præsentationen. Publikum er her praktikere, ofte med en meget betydelig erfaring fra en 
praksis, som de under alle omstændigheder er langt tættere på i hverdagen, end jeg 
nogensinde kommer. Man må naturligvis udvise respekt for praksiserfaringen og forsøge 
at inddrage den i undervisningen. For mig var det også ganske lærerigt at komme i 
dialog med praksis perspektivets tilgang til problematikker jeg ellers primært har en 
teoretisk tilgang til.  
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7.	Om	forskningens	udvikling	
	
I	universitetsverdenen	har	det	siden	Humboldt	været	betragtet	som	et	indiskutabelt	
dogme,	at	undervisning	og	forskning	skal	være	nært	forbundne.	Lige	så	afgørende	det	
var	for	Humboldt	at	knytte	forskning	og	undervisning	sammen	på	universitetsniveau,	
lige	så	indlysende	var	det	dog	for	ham,	på	dette	punkt	at	sætte	et	skel	imellem	
universiteterne	og	det	øvrige	uddannelsessystem,	for	mens	”	højere	videnskabelige	
anstalter	…	altid	behandler	videnskaben	som	et	endnu	ikke	færdigbehandlet	problem	og	
derfor	bestandig	vedbliver	at	forske”,		så	gælder	det	omvendt	for	skolerne	at	de	”kun	
beskæftiger	sig	med	og	underviser	i	færdige	og	afgrænsede	kundskaber”		(Humboldt	
2007:	89).	

Disse	bedagede	principper	udgør	på	mange	måder	stadig	rammen	for	en	
vedvarende	diskussion	om	professionshøjskolernes	forhold	til	forskning.	I	den	første	
lov	om	professionshøjskoler,	var	disses	formål	alene	at	”udbyde	og	udvikle	
videregående	uddannelser”	(Lov	om	professionshøjskoler	2007,	§3),		men	
formålsparagraffen	er	nu	blevet	ændret	til	også	at	omfatte	:	”at	varetage	praksisnære	og	
anvendelsesorienterede	forsknings-	og	udviklingsaktiviteter	og	herigennem	aktivt	
medvirke	til,	at	ny	viden	tilvejebringes	og	bringes	i	anvendelse	i	såvel	den	private	som	den	
offentlige	sektor.”	(Lov	om	professionshøjskoler	2014:	§3).	Nyt	er	altså	
forskningsforpligtelsen	og	betoningen	af,	at	det	er	en	væsentlig	del	af	
professionshøjskolernes	virke	at	medvirke	til	at	tilvejebringe	ny	viden.		Nyt	er	også	
fremhævelsen	af,	at	uddannelserne	”skal	bygge	på	forsknings-	og	udviklingsviden”	(ibid:	
§4).	Forskning	anskues	altså	ikke	som	en	løsrevet		sideaktivitet	til	undervisningen,	
men	betragtes	i	overensstemmelse	med	de	humboldtske	idealer,	også	som	et	grundlag	
for	undervisningen.	

At	professionshøjskolerne	dermed	ikke	slet	og	ret	er	blevet	til	universiteter	
påpeges	dog	stadigvæk	med	betoningen	af,	at	den	forskning,	der	bedrives	på	
professionshøjskoler,	skal	være		praksisnær	og	anvendelsesorienteret.	Herved	spilles	
der	på	et	forskningens	hierarki,	der	ikke	bare	skelner	imellem		grundforskning	og	
anvendt	forskning,		men	som	også	opererer	med		udvikling	som	et	tredje	niveau.	Kilden	
til	denne	model	er	OECDs	Frascatiproces,	der	siden	1963	har	forsøgt	at	skabe	og	
standardisere	internationale	begreber	og	visioner	på	forskningsområdet.	I	den	mange	
gange	reviderede	Frascatimanual	optræder	forkortelsen	R&D	–	Research	and	
(experimental)	development,	og	det	er	også	heri,	man	finder	ideen	om	at	udvikling	
indgår	i	et	hierarki,	hvor	kategorien	er	underordnet		applied	research	og	basic	research	
(OECD	2015).		I	Frascati	manualen	fremhæves	det,	at	denne	inddeling	skal	ses	i	et	
dynamisk	perspektiv;	den	har	netop	til	formål	at	sikre	en	løbende	interaktion	imellem	
de	forskellige	niveauer.	Når	vi	på	professionshøjskoler	forsker,	forventes	vi	altså	nok	at	
orientere	os	praksisnært,	men	det	er	på	ingen	måde	intentionerne	i	
Frascatiprincipperne	at	adskille	den	praksisnære	forskning	fra	grundforskningen.	
Tanken	er	tværtimod	at	skabe	en	løbende	og	gensidig	påvirkning.		

Disse	ambitioner	har	jeg	på	forskellig	måde	mærket	i	forhold	til	de	
forskningsprojekter	jeg	har	været	tilknyttet	i	min	adjunktperiode.		Aktuelt	er	jeg	
tilknyttet	et	forskningsprogram	i	VIA-regi	med	titlen	”Den	rumlige	udfordring”,	der	er	i	
løbende	samarbejde	med	et	parallelt	forskningsprogrammer	på	Aalborg	Universitet.	
Det	er	dog	min	oplevelse,	at	den	gensidige	interesse,	der	er	i	den	slags	samarbejde	
mere	er	båret	oppe	af	strategiske	hensyn	end	af	kreative	forestillinger	om	gensidig	
idéberigelse.		
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I	Frascatimanualen	defineres	forskning	som	en	aktivitet,	der	er	nyskabende,	
kreativ,	uvis,	systematisk	og	overførbar	(OECD	2015:	2.7).	Heri	mærkes	spor	af	en	
romantiske	forestillinger	om	forskeren	som	en	slags	opdagelsesrejsende,	der	modigt	
og	inspireret	følger	sin	indre,	brændende	ild,	men	der	er	meget	langt	fra	denne	
forestilling,	til	den	anderledes	profane	og	meget	bureaukratiserede	forskningsverden,	
jeg	hidtil	har	set.	Her	synes	det	i	højere	grad	at	være	systemets	interesse	i	at	
opretholde	sig	selv	og	til	stadighed	at	tiltrække	så	mange	ressourcer	som	muligt,	der	er	
forskningens	inderste	drivkraft.		

I	forhold	til	ambitionen	om	at	skabe	en	forbindelse	imellem	undervisning	og	
forskning,	må	det	naturligt	være	ønskeligt,	at	man	kan	have	held	med	at	integrere	de	
erkendelser,	man	opnår	i	forbindelse	med	forskningen,	i	den	daglige	undervisning.	Der	
er	da	ganske	sikkert	også	berøringsflader	mellem	temakredsene	fra	min	undervisning	
og	de	problematikker	som	forskningsprojekterne	bevæger	sig	rundt	omkring.	Alligevel	
ligger	der	nogle	givne	begrænsninger,	for	hvor	omfattende	denne,	på	alle	måder	
ønskelige	interaktion,	kan	blive.	Forskning	er	allerede	per	definition	en	specialiseret	
aktivitet,	og	aktuelt	forstærker	de	institutionelle	og	pekuniære	betingelser	kun	denne	
tendens.	Undervisningen	har	på	sin	side	til	gengæld	en	forpligtelse	til	i	rimelig	grad	at	
være	almen.	Man	kan	altså	godt	bruge	erfaringer	fra	forskningen	som	eksempler	i	
undervisningen,	men	som	uddannelsen	er	bygget	op,	er	der	umiddelbart	begrænsede	
muligheder	for	at	lave	længere	sammenkoblinger	imellem	forskningsprojekter	og	
undervisningsforløb.	Både	undervisningen	og	forskningen	er	bundet	ganske	stramt	op	
på	hver	deres	kontekst.	At	knytte	dem	sammen	er	ikke	nødvendigvis	umuligt,	men	dog	
ressourcekrævende.		
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8.	Det	nære	og	det	fjerne	–	internationale	relationer	
	
I	en	længere	årrække	har	ordet	internationalisering	fungeret	som	et	buzzword,	der	
udsendte	signaler	om	at	man	var	smart	og	fremadskuende.	At	internationalisering	er	
fremtiden	er	dog	i	dag	på	ingen	måde	en	forudsætning,	der	er	lige	så	sikker,	som	den	
tog	sig	ud	for	bare	et	par	år	siden.	Mens	den	internationaliserede	elite	har	haft	travlt	
med	at	være	på	forkant	med	tidsånden,	har	tidsånden	taget	en	anden	drejning,	og	
aktuelt	lader	det	i	virkeligheden	til	at	være	eliten,	der	er	hægtet	af	tidsånden.		

Vi	er	på	det	seneste	blevet	mindet	om	at	internationalisering	er,	og	egentlig	altid	
har	været,	et	elitært	projekt.	Professionshøjskolernes	interesse	i	internationaliseringen	
markerer	oplagt	nok	også	en	søgen	i	retningen	af	en	elitær	status,	som	disse	
uddannelser	traditionelt	ikke	har	haft.	Flere	af	uddannelserne	er	netop	født	ind	i	en	
verden	af	stærke	national	afgrænsninger.	Lærerprofessionen	har	fx	i	mere	end	150	år	
spillet	en	absolut	hovedrolle	i	det	statslige		nationbuilding		projekt,	mens	nyere	
professioner	som	pædagoger	og	socialrådgivere,	har	knyttet	deres	skæbne	nært	til	en	
velfærdsstat,	der	også	er	udviklet	med	en	klar	national	afgrænsning	som	forudsætning.	

Rent	bortset	fra	at	et	vist	internationalt	udsyn	altid	er	ønskeligt	mener	jeg	
sagtens,	at	man	kan	stille	spørgsmål	ved,	om	det	er	rimeligt	at	betragte	det	som	et	
handicap	at	mennesker	undertiden	føler	sig	lokalt	forankret.	I	forbindelse	med	en	
international	dag	på	campus	Holstebro	optrådte	jeg	i	2015	–	måske	en	anelse	kontrært	
i	forhold	til	arrangementets	generelle	tendens	–	med	en	undersøgelse	fra	det	
daværende	Ministerium	for	by,	bolig	og	landdistrikter,	der	viser	at		46%	af	danskerne	
bor	indenfor	en	radius	af	10	km	af	deres	fødesogn.	Man	kan	mene	om	denne	tendens,	
hvad	man	vil,	men	den	udtrykker	en	realitet,	som	man	bør	tage	i	betragtning.		

I	forhold	til	socialt	arbejde	giver	det	måske	i	særlig	grad	mening	at	insistere	på,	at	
det	internationale	udsyn	ikke	må	prioriteres	på	bekostning	af	den	lokale	forankring.	I	
det	sociale	arbejdes	hverdag	er	den	nære	relation	af	ganske	særlig	betydning,	og	
uanset	hvor	man	bor,	vil	en	aktivering	af	lokalsamfundets	ressourcer	være	af	stor	
betydning	(Posborg	2013:	488).		

Trods	disse	betragtninger	er	man	som	universitetsuddannet	underviser	på	en	
professionsskole	nærmest	per	definition	en	agent	for	det	internationalistiske	
perspektiv,	og	de	studerendes	typisk	ganske	lokaltfunderede	udgangspunkt	taget	i	
betragtning,	har	jeg	da	heller	ikke	nogle	betænkeligheder	ved,	i	betydeligt	omfang	at	
optræde	som	sådan.	På	de	første	moduler,	hvor	jeg	har	skullet	føre	ind	i	
velfærdsstatens	begreb,	er	jeg	hver	gang	blevet	konfronteret	med,	hvor	snævert	et	
nationalstatsligt	tankesæt	de	studerende	som	udgangspunkt	har.	Lidt	generaliserende	
kan	man	sige:	For	dem	er	velfærdsstaten	for	det	første	en	selvfølgelighed	uden	hverken	
fortid	eller	fremtid;	for	det	andet	er	det	en	selvfølgelighed	at	velfærdssten	er	en	dansk	
opfindelse,	at	ingen	andre	lande	(undtagen	måske	de	skandinaviske)	har	den,	men	at	
alle	selvfølgelig	må	ønske	sig	at	blive	lige	som	Danmark.	Shubiduas	klassiske	parodi		på	den	
danske	selvopfattelse	rammer	stadig		ganske	godt:	

		
Der	findes	andre	mennesker	end	dem,	der	er	danske	/	De	bor	i	huler	og	slås	hele	dagen	/	Det	har	vi	
li’	godt	aldrig	nogensinde	gjort	/	De	varme	lande	er	noget	lort!	(Shubidua	1978)	

	
Som	underviser	har	jeg	–	ganske	elitært	og	internationalistisk	–	set	det	som	et	absolut	
kald	at	demontere	denne	misforståelse,	i	dens	historiske	såvel	som	dens	geografiske	
dimension.	Historisk:	Jo,	også	vi	har	faktisk	boet	i	jordhuler	og	levet	i	en	grundtilstand	
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af		vold	og	nød.	Med	andre	ord:	Velfærdsstaten	i	Danmark	må	ses	i	lyset	af	en	historisk	
mangelsituation,	som	den	skulle	løse.	De	studerendes	notoriske	mangel	på	historisk	
fornemmelse,	gør	denne	lektie	særdeles	vigtig.	Geografisk:	Jo,	der	findes	andre	
velfærdsstater,	hvilket	ikke	kun	er	vigtigt	for	at	gøre	det	klart,	at	vi	ikke	er	nær	så	
enestående,	som	vi	selv	tror.	I	den	internationale	dimension	er	forskellene	altid	lige	så	
vigtige	som	lighederne.	Disse	to	komponenter	går	hånd	i	hånd	i	den	internationale	
erfaring.	På	den	ene	side	er	det	forbløffende,	hvor	meget	de	andre	ligner	os	–	vi	kan	
altså	snakke	sammen!	På	den	anden	side	er	det	ikke	mindre	forbløffende,	at	de	på	
afgørende	felter	er	anderledes	end	os	–	vi	har	altså	noget	at	snakke	sammen	om!	

I	undervisningen	om	velfærdsstaten	fylder	den	internationale	komparative	
dimension	derfor	ganske	meget	(Esping-Andersen	1990).	Den	internationale	
sammenligning	bør	ikke	bare	bidrage	til	at	demonstrere	at	Danmark	er	bedst,	men	har	
først	og	fremmest	til	formål	at	demonstrere,	hvori	det	danske	særpræg	består,	nemlig	
ikke	mindst	i	den	statslige	aktørs	ubetingede	dominans.		

Sideløbende	med	undervisningen	har	jeg	været	involveret	i	en	del	internationale	
aktiviteter	bl.a	omkring	etableringen	af		mere	eller	mindre	formaliserede	forbindelser	
med	søsterinstitutioner	i	Holland	(Saxion	University,	Enschede)	og	England	(New	
College,	Durham).	Selv	har	jeg	særligt	været	knyttet	til	den	hollandske	forbindelse,	dels	
gennem	flere	besøg	fra	Holland	i	Holstebro,	og	dels	gennem	eget	ophold	i	Enschede,	
hvor	jeg	har	undervist	i	forbindelse	med	Saxion	Universitys	”International	Social	Work	
Week”	og	deltaget	i	et	internationalt	netværkssamarbejde	omkring	socialt	
entreprenørskab.		

Overordnet	set	har	jeg	fundet	det	udbytterigt.	Udover	at	det	altid	er	spændende	
at	sammenligne	uddannelsernes	forskellige	opbygning	har	det	i	særdeleshed	
sammenligningen	mellem	de	forskellige	velfærdsmodeller,	der	har	været	inspirerende.	
Netop	Holland	har	vist	sig	at	være	en	god	samarbejdspartner	fordi	landet	på	den	ene	
side	har	mange	umiddelbare	lighedstræk	med	Danmark,	mens	det	på	den	anden	side	
har	en	velfærdshistorie,	der	er	markant	forskellig	fra	den	danske,	hvilket	da	også	har	
resulteret	i	velfærdsmodeller,	der	på	afgørende	punkter	er	tænkt	med	helt	andre	
udgangspunkter,	end	man	ville	finde	naturligt	i	Danmark	(Post	1989).		

Det	har	faktisk	virket	meget	let	at	sikre	et	tilbageløb	fra	disse	internationale	
erfaringer	til	den	daglige	undervisning	på	de	felter	jeg	i	særlig	grad	har	beskæftiget	mig	
med:	velfærdsstat,	børn	og	familie.	De	studerende	har	været	umiddelbart	optaget	af		
mødet	med	den	hollandske	velfærdsmodel.	Det	har	på	engang	givet	dem	et	større	
udsyn	og	en	bedre	forståelse	af,	hvad	der	egentlig	er	særligt	ved	den	måde,	man	har	
organiseret	sig	på	i	Danmark.	
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