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Med vores årlige tidsskrift ønsker vi at sætte fokus 
på aktuelle temaer inden for den pædagogiske pro-
fession og uddannelse. Denne gang har vi valgt at 
rette fokus på forholdet mellem teori og praksis.

Folketinget vedtog i 2006 ny lov om uddannelsen 
til professionsbachelor som pædagog. Vi arbejder i 
øjeblikket intenst på seminariet med at få implemen-
teret loven i ny studieordning og studieplan. Allerede  
august 2007 skal vi starte ny pædagoguddannelse. 
Forholdet mellem teori og praksis er også meget cen-
tralt i den nye pædagoguddannelse, hvor 15 måne-
der af de studerendes samlede studietid på 3½ år 
foregår i praksis.

Samfundsmæssigt er der en stadig stigende optaget-
hed af professionsuddannelserne. Denne optagethed 
ses bl.a. i, at man i 2004 vedtog loven om, at alle mel-
lemlange videregående uddannelser, som pædagog-
uddannelsen tilhører, skulle være bacheloruddannel-
ser. Nyuddannede pædagoger kan nu besmykke sig 
med en akademisk titel, og de erhverv, pædagogerne 
indgår i, kan betragtes som professioner.

Tidligere var rammerne for både uddannelsen og 
praksis præget af dannelsestraditioner, hvor der 
også var en relativ høj grad af autonomi. I disse år 
oplever vi en tendens til, at man politisk i højere grad 
ønsker at påvirke  denne autonomi. Her tænker jeg 
på indførelsen af virksomhedsplaner, læreplaner, 
evaluering og dokumentation på institutionerne. På 
uddannelsesområdet oplever vi også en voldsom 
central styring i forhold til nye krav om evalueringer, 
kvalitetssikring, akkreditering til University College 
og kommende akkreditering af pædagoguddannel-
sen, samt ændringer af institutionsstrukturen.

Vi er som seminarium vældig optaget af, hvilke 
perspektiver der danner baggrund for at analysere, 

forstå og perspektivere pædagogstuderendes læring 
i praktikken. Vi skal have fokus på teori og praksis-
forholdet i pædagoguddannelsen. Ligesom vi må 
være optaget af tendenserne inden for social læ-
ringsteori til at se læring ikke blot som et individuelt 
forehavende, men som et gensidigt samspil mellem 
den enkelte og miljøet med fokus på, hvilken betyd-
ning miljøet har for den studerendes læring. Centralt 
i de studerendes fortælling fremstår betydningen af 
at få mulighed for at anvende og afprøve teorier og 
faglige begreber i praksis. Praktik og seminarium 
krydser hinanden i og med teoriernes omsætning til 
praksis. Det fremgår, at praktikvejledernes teoretiske 
faglighed er afgørende for de studerendes oplevelse 
af samspil mellem de to læringsrum.

Teoretisk viden kan gennem analyse og diskussi-
on yde et essentielt bidrag til bearbejdning og kritisk 
perspektivering af erfaringer fra det pædagogiske 
arbejde. I det fremtidige samspil bliver det således 
vigtigt, at seminarium og praktikinstitutioner ses 
som hver sit læringsrum, der med respekt for hver sit 
perspektiv kan bidrage til professionsudvikling. Mit 
ønske er, at vi fremadrettet, i en fælles forståelse for 
opgavens kompleksitet og i samarbejde med prak-
sis, kan få udviklet og igangsat konkret definerede 
udviklings- og samarbejdsforløb, hvor seminariets 
praktikforening bl.a. kunne inddrages og overord-
net få mulighed for at give vejledning, inspiration og 
respons. En aktuel mulighed for samarbejde kunne 
være opgaven med at få udarbejdet praktikstedsbe-
skrivelser med uddannelsesplaner. 
God læselyst.

Birthe Marie Pilgaard, rektor

FORORDINDHOLD
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INDLEDNING

I dette – det fjerde nummer af Pædagogseminariets 
tidsskrift SocialXpress – rettes fokus mod forholdet 
mellem teori og praksis. Vi har i redaktionsgruppen 
valgt at anskue forholdet mellem teori og praksis 
som et (X) felt spændt ud mellem fire dimensioner 
– eller perspektiver: et filosofisk, et sanseligt, et 
pædagogisk og et uddannelsesperspektiv. 

I alle dimensioner diskuteres teori og praksis, bl.a. 
gennem nøglebegreber som refleksion, kommunika-
tion, læring, didaktik og pædagoguddannelse.

Når (X)feltet spændes ud over pædagoguddannel-
sen og pædagogisk praksis, illustrerer det de betin-
gelser, der er for pædagogers, studerendes, børns 
og underviseres liv og arbejde. Vi er her – midt i 
det hele – og det ligger i sagens natur, at vi er her, 
også selv om vi sanser, oplever og erfarer noget, vi 
ikke italesætter eller begrebsliggør. Og hvad ved vi 
egentligt om sagens natur – begrebet knytter sig 
til én bestemt forståelse af forholdet mellem virke-
lighed (natur) og erkendelse – bl.a. Platon har i sit 
„hulebillede“ fremlagt sit syn på virkelighed/natur. 
Andre nymodens filosoffer diskuterer, om det giver 
mening at henvise til noget virkeligt uden for men-
nesket; for hvad ved vi egentlig om det derude? Kun 
samtalen om det kan give os et fingerpeg – ikke af 
det derude, men af vores opfattelse af det.

Det er netop en sådan diskussion, denne udgi-
velse er udtryk for. For det ligger også i sagens na-
tur, at ovennævnte kompleksitet aldrig har afholdt 
nogen fra at mene noget om det, der sker i dette 
spændingsfelt mellem teori og praksis, viden og 
„tankens frihed“, undervisning og praktik, politik og 
pragmatik, osv., eller hvordan vi begriber det, der 
sker i spændingsfeltet. 

I denne artikelsamling har forfatterne – der alle er 
ansat på Pædagogseminariet i Aalborg – på redak-
tionens foranledning valgt nogle perspektiver til og 
nogle andre fra. Dette er også et vilkår i det profes-
sionelle uddannelsesarbejde. Ingen kan på én og 
samme tid overskue hele feltet. Noget må vælges, 
andet må fravælges. Det er redaktionens valg og 
dermed vort valg af perspektiv i dette nummer af 
tidsskriftet.

I den første artikel søger Martin Hausgaard Jensen 
at angive nogle filosofisk begrundede principper for 
den gode refleksion. Det sker i erkendelse af, hvor 
centralt begrebet refleksion står i de aktuelle dis-
kussioner om pædagogarbejdet – og pædagogud-
dannelsen. 

Lis Møller præsenterer i sin artikel sammenhænge 
mellem anerkendelse og dialektisk relationsteori. 
Hovedpointen er, at anerkendelse er forskellig fra 
ros og positiv bekræftelse, idet anerkendelse inde-
bærer accept og respekt for menneskers hele ople-
velsesverden. Det kan lyde enkelt, men i praksis vi-
ser det sig at være lettere sagt end gjort. At forholde 
sig anerkendende indebærer, at den professionelle 
løbende arbejder med egen selverkendelse og er 
optaget af eget bidrag i samspil med andre menne-
sker. Anerkendelsesbegrebet vedrører således både 
komplekse teoretiske forhold og pædagogisk prak-
sis, som den udfolder sig i hverdagen.

Den næste artikel går videre, fra den filosofiske 
dimension til den pædagogiske, hvor forholdet mel-
lem teori og praksis bliver belyst og diskuteret med 
refleksion og kommunikation om den som omdrej-
ningspunkt. Torben Næsby anlægger et pædago-
gisk perspektiv på begreberne dokumentation og 
evaluering som metoder til synliggørelse af praksis. 
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Metoder til didaktisk at begribe og reflektere over, 
hvordan teori, her forstået som ny viden og nye krav 
rettet mod praksis, kan implementeres i praksis, og 
hvordan man med udgangspunkt i praksis kan for-
mulere ny viden, teori og begreber om praksis.

Mogens Larsen Stenderup bringer os med sin arti-
kel over i den sanselige dimension. 

Den handler om at befinde sig mellem to stole i 
undervisning og i læreprocesser, hvor selve stolen 
symboliserer en del af en løsning, og hvor selv sam-
me stol manifesterer magtforholdet i en kompleks 
problemstilling: Hvad taler og hvem bestemmer, 
hvad vi skal tale om? Efterladt i et kulturpædagogisk 
limbo mellem stolene er (fri) rummet mellem de to 
objekter, hvor stolen kan være redningen, hvis man 
er i færd med at sætte sig ned – men også en mu-
lighed ved siden af -, bagved -, under -, henover -, i 
- og mellem genstandene. Så hvem skal man stole 
på, og hvordan forberedes mennesker på at forholde 
sig konkret til at stole på virkningen af at være et lyt-
tende og vidende menneske i en lyttende og vidende 
gruppe?

Den næste artikel i dette perspektiv er et interview 
med Tomas Nielsen (af Mogens Larsen Stenderup). 
Tomas Nielsen arbejder med sproget og sprogets 
udvikling. Gennem kreative skriveværksteder be-
gynder voksne at generobre sproget, som barnet og 
den unge gør det. Men fordi voksne er holdt op med 
at lege med sproget, og fordi samfundsudviklingen 
dikterer kontrol også med sprogudviklingen, udvik-
les sproget ikke. Man kan ikke opleve noget, som 
ikke er sprogliggjort – og omvendt bliver oplevelsen 
uendeligt mere sanselig og sansebærende med et 
sprog, som formår at eskortere oplevelsen ind i be-
vidstheden.

Vi slutter af med to artikler inden for den konkrete 
uddannelsesmæssige virkelighed. Begge artikler 
retter blikket mod forholdet mellem teori og praksis, 
som det optræder i pædagoguddannelsen ifm. un-
dervisning og praktik. Den ene, af Torben Næsby, går 
via en diskussion af læring ind i en teoretisk diskus-
sion af, hvordan man som studerende på pædagog-
uddannelsen kan komme til at lære noget i praktik 
f.eks. hvorvidt og hvordan noget af det, man lærer i 
undervisningen på seminariet (teori), kan bruges til 
noget i praktikken (praksis). 

Diskussionen fortsætter i den sidste artikel, hvor 
Helga Bønsvig og Helle Meyer belyser krydsfeltet 
mellem teori og praktik i pædagoguddannelsen med 
udgangspunkt i de studerendes perspektiv. Artiklen 
bygger på et gruppeinterview med syv studerende 
fra forskellige semestre på uddannelsen.

Centralt i de studerendes fortælling fremstår be-
tydningen af at få mulighed for at anvende og afprøve 
teorier og faglige begreber i praksis. Praktik og semi-
narium krydser hinanden i og med teoriernes omsæt-
ning til praksis. Det fremgår, at praktikvejlederens 
teoretiske faglighed er afgørende for de studerendes 
oplevelse af samspil mellem de to læringsrum. 

Med henblik på en styrkelse af samarbejde og 
samspil mellem uddannelsens to læringsrum ar-
gumenterer forfatterne for, afslutningsvist i et 
efterskrift, at seminariet tager direkte del i den 
del af læringsprocessen i praktikken, der invol-
verer anvendelse af teori og faglige begreber. 
Det kan bl.a. ske ved at inddrage praktikforenin-
gen i diskussionerne i et direkte samarbejde. 

God fornøjelse, redaktionen.

INDLEDNING
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Refleksion og dømmekraft

af Martin Hausgaard Jensen, lektor, stud.mag.

Artiklen søger med udgangspunkt i forskellige op-
fattelser af forholdet mellem teori og praksis at give 
nogle filosofisk begrundede principper for „den 
gode“ refleksion.

I de seneste 10-15 år er anvendelsen af refleksions-
begrebet eskaleret – ikke mindst inden for det pæda-
gogiske område, hvor det nærmest er blevet indført 
som et nøglebegreb i diskussioner om pædagogar-
bejde og -uddannelse.1 

Imidlertid anvendes begrebet i daglig tale lidt i 
flæng, og selv i skriftlige bidrag anvendes ofte et 
refleksionsbegreb, der sjældent står klart. Af den 
grund gemmer der sig bag ved termen refleksion en 
mængde forskellige ideer om, hvad refleksion er, og 
hvilke implikationer disse forståelser har for det pæ-
dagogiske arbejde og pædagoguddannelsen.

Begrebets flertydige brug er ikke en ny foreteelse. 
Termen „refleksion“, som oprindeligt indførtes i op-
tikken for at beskrive lysets bevægelse ved mødet 
med vand eller et spejl, kommer af det latinske re-
flexio, som betyder tilbagebøjning. Men brugen af 
udtrykket har siden Thomas Aquinas, der som den 

D
E
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E

1  Eksempelvis har en arbejdsgruppe nedsat af undervisnings-
ministeriet med repræsentanter fra faglige organisationer, 
ministerier og uddannelsessteder fremhævet, at der kan 
udkrystalliseres to overordnede kompetencekrav til pæda-
gogen: At kunne handle og at kunne reflektere i forskellige 
praksiskontekster (jf. Pædagogers Kompetenceprofil 2005).
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første i det 12. århundrede nævner begrebet i meta-
forisk betydning, ændret sig. Der har således også 
i et historisk perspektiv været forskellige grundlæg-
gende opfattelser af, hvad der „tilbagebøjes“ i for-
hold til.

Begrebet er bl.a. blevet brugt om selvrefleksion, 
dvs. om menneskets erfaring af såvel dets egen psy-
kiske og åndelige virksomhed som dets eksisten-
tielle situation.

En anden forståelse af begrebet, som senere har 
udviklet sig til at være den dominerende, har været 
i betydningen meditation, tænkning, fundering og 
lignende intellektuelle aktiviteter. I denne forståel-
se indebærer refleksionsbegrebet, at en foreteelse 
gøres til formål for indgående eftertanke, at tanken 
opholder sig i længere tid ved et formål for at få en 
bedre og dybere forståelse af det. Til forskel fra selv-
refleksion når den enkeltes tænken over egen virk-
somhed i denne forståelse ikke frem til selverken-
delse. Derimod kan refleksion som tænkning m.v. 
siges at have en indirekte reference til det reflekte-
rende subjekt, idet selverfaring/erkendelse kan ses 
som en forudsætning for denne refleksionsform. 

Alene ud fra forskellige tolkninger af forholdet 
mellem disse refleksionsformer, kan der således ge-
nereres mange nye facetter af refleksionsbegrebet 
– hvilket også historisk har hændt sig.

I denne sammenhæng vil vi afgrænse os til at fo-
kusere på, hvad man i filosofisk forstand kan kalde 
„den gode“ eller „den rette“ refleksion set på bag-
grund af nogle af de vidensforståelser, som kommer 
til udtryk gennem forskellige opfattelser af forholdet 
mellem teori og praksis. 

Der er tre almindeligt udbredte forståelser af 
dette forhold: En rationalistisk forståelsesform, en 

empirisk forståelsesform og en prakticistisk forstå-
elsesform (jf. Tone Saugstad (2001)).

Den rationalistiske forståelsesform

I den teknisk-rationelle forståelse af forholdet mel-
lem teori og praksis anses teori som normgivende 
eller vejledende for praksis. Antagelsen er, at kor-
rekt viden skaber/foreskriver korrekt praksis, og 
„korrekt“ viden er i denne forståelse lig med objek-
tiv, ekspliciterbar, målelig og generel viden.

Opfattelsen hos fortalerne for, hvad der også er 
blevet kaldt det skolastiske paradigme, er altså 
dels, at det er muligt at finde en sådan kontekst-
uafhængig, objektiv, universelt gældende viden, 
dels, at hvis pædagogen eller de studerende på 
skolebænken virkelig lærer disse for faget relevante 
teorier og bliver tilstrækkeligt grundigt uddannede 
i „rationelle“ beslutningsmodeller, så vil de også 
bruge dem i praksis. 

Denne dualisme, som ligger implicit i det skola-
stiske paradigme, ligger tæt op ad den, vi finder hos 
Platon.

Hvor det skolastiske paradigme opererer med en 
universel eller kontekstuafhængig viden, (der funge-
rer normativt i forhold til praksis), har Platon i lighed 
hermed en forestilling om, at der eksisterer såkaldte 
ideer, som går forud for konkrete fænomener eller 
handlinger.

Ideerne er autonome, uforanderlige og uafhæn-
gige af fysiske genstande, mens fænomenerne kun 
eksisterer i kraft af ideerne og erkendes i lyset af 
dem. I Platons sprogbrug „participerer“ fænome-
nerne i ideerne, mens ideerne er det primære – også 
fordi det usammensatte går forud for det sammen-
satte. Således er ideerne ikke begreber, der lægger 

DET FILOSOFISKE
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sig til noget andet, de er ikke begreber om noget, 
men indbegrebet af noget. Og indbegrebet af f.eks. 
–„selve det gode“ – går forud for den tilfældige 
gode handling, der kun er god, fordi den tager del 
i eller participerer i „selve det gode“. Tilsvarende er 
opfattelsen i det skolastiske paradigme, at konkrete 
begivenheder altid kan indeholdes i en overordnet 
teoridannelse, hvorfor det primære netop er, at til-
egne sig disse alment gældende teorier, for derpå at 
lade dem korrigere praksis til den rette praksis.

På samme måde som man inden for det skola-
stiske paradigme har forestillingen om, at eleverne 
uvilkårligt vil anvende den tillærte viden i praksis, er 
Platon af den opfattelse, at vi ved at kende det gode 
som ide også handler efter det gode. For ifølge Pla-
ton vil intet menneske, som kender det gode, vælge 
noget andet end dette. At kende det gode som ide 
fordrer imidlertid, at mennesket har (udviklet) en 
god sjæl: „..en god sjæl gør alting godt“, som det 
formuleres i Staten (353 D). Godhed hos en sjæl er 
retfærdighed, og retfærdige bliver vi, hvis vi lader 
enhver af de bestanddele, der findes i os, „gøre de-
res egen gerning“ (Staten 441B).

Her hentyder han specielt til fornuften (tanken), 
som han betragter som en selvstændig del af sjæ-
len, og hvis funktion det er at lede mennesket og 
derigennem tøjle en anden del af sjælen, Eros – be-
gæret – så den kraft, der ellers ville rette sig imod 

fænomenerne, i stedet medvirker til at løfte sjæ-
len til indsigt i idéverdenen.2 Kun tanken kan, som 
„sjælens styrmand“ (Faidros 247E), forhindre os i at 
blive hængende i fænomenverdenens skin3 („.. og 
hvis nogen forsøger at lære noget af det sanselige 
... – så påstår jeg, at han aldrig kan lære noget – for 
der er ikke noget af den slags, som kan være gen-
stand for viden“ (Staten 529A)), og føre os frem til at 
anskue sandheden – til at anskue „det, der virkelig 
er til“ (Faidros 247E). 

Også i det skolastiske paradigme vægtes denne 
søgen efter sandhed som det primære, og i denne 
bestræbelse fungerer også her den begrebslige 
tænken/fornuft som „styrmand“.

Men hvor sandheden ifølge Platon må søges i det 
enkelte menneskes egen sjæl, om hvilken det anta-
ges, at den i kraft af gentagne reinkarnationer har 
en „erindring“ fra tidligere liv (en apriorisk viden om 
ideerne, som bringer mennesket „i slægt med“ den 
ideale verden4), opfattes korrekt eller sand viden i 
det skolastiske paradigme, som videnskabeligt fun-
derede abstraktioner, der er udledt fra praksis5. Og 
til at bestemme kriterierne for denne videnskabelig-
hed har den logiske positivisme været den centrale 
inspirationskilde.

Denne bevægelse er i høj grad påvirket af den 
britiske empirisme, hvor man især er fascineret af 
(i hvert fald dele af) David Humes filosofi. Hume 

2 Jf. lignelsen om vognstyreren (Faidros 246 B ff.)

3 Jf. „hulelignelsen“ (Staten 515 A ff.)

4  Der er således i Platons forståelse „.. et moment af uforanderlighed i det foranderlige, som mennesket kan gribe med sin 
fornuft, og hvormed det kan høste viden og visdom ved at skue trancendente idéer“ (Jørgensen 2006 s. 98).

5 Her er man i udgangspunktet inspireret af Aristoteles, for hvem viden om naturens ting er vejen til viden om „tingenes natur“. 
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skelner bl.a. mellem to mulige erkendelsesformer: 
„relations of ideas“, som er det bevisligt sikre – 
men som også er en erkendelse, der ikke relaterer 

til virkeligheden (og som derfor er mindre interes-
sant i denne sammenhæng) – og „matters of fact“ 
(sagsforhold), som vi kun kan vide noget om på bag-
grund af erfaringer.6 Disse erfaringer må ifølge Hume 
kunne begrundes ud fra årsag-virkningsrelationen.7 
Hvor en fokuseren på denne relation fører til skep-
ticisme hos Hume, inspireres de logiske positivi-
ster derved til at finde principper, hvorved vi bliver 
i stand til at gå bagom vore sansers og forestillin-
gers „forstyrrende“ indvirkning (i overensstemmelse 
med Platons intentioner) og nå frem til, om ikke en 
sand erkendelse, så en erkendelse, der er „tilstræk-
kelig for alle praktiske formål“. Den grundlæggende 
tanke er, at egentlig viden er teoretisk viden, som er 
blevet verificeret. Dvs. for det første, at de påstande, 
der fremkommer i teorien, skal være af en sådan art, 
at de kan verificeres, og for det andet, at den gode 
teori er den teori, der understøttes af de fleste – og 
kvalitativt mest nøjagtige – undersøgelser. Hermed 
udtrykkes også en forståelse af viden som noget, 
der udtømmende kan udtrykkes i proportionel form, 
dvs. i lærebøger, verbale og skriftlige udsagn etc. 

Tyngden i refleksionsprocessen hos praktikeren, 
der følger denne teknisk rationelle forståelse af for-
holdet mellem teori og praksis, kommer da til at lig-

ge såvel i tilegnelsen af teoriens begreber som i de 
videnskabsteoretiske overvejelser, der sikrer, at den 
viden, der benyttes, opfylder kriterierne for den gode 
(sande) teori. Derimod tillægges den refleksion, som 
forbinder den tilegnede viden med det konkrete pro-
blem, ikke den store betydning: Problemet eller pro-
blemerne løses ved „blot“ at anvende den tilegnede 
viden efter allerede tillærte metoder/regler. 

Som en del forskere og filosoffer gennem tiden har 
konstateret, er det skolastiske paradigmes strenge 
afgrænsning af virkeligheden ikke uproblematisk.

Hovedproblemet er, at mange fænomener ikke 
entydigt lader sig kategorisere. Eksempelvis afvi-
ger mange problematiske episoder i praksis fra de 
eksplicitte, teoretiske kategorier, som lærebøgerne 
opererer med, idet disse situationer ofte er karakte-
riserede ved usikkerhed, uorden og ubestemmelig-
hed (Schön 83, Nielsen K. og Kvale S. 1999). 

At en for praksis betydningsfuld del af virkelig-
heden i al dens kompleksitet ikke kan rummes i et 
snævert vidensbegreb står imidlertid allerede klart 
hos Aristoteles.

I modsætning til Platon, for hvem sandhed er at 
finde i idéverdenen, adskilt fra fænomenerne, er 
Aristoteles af den opfattelse, at virkeligheden – og 
dermed den sande viden – skal findes i tingene, 
nærmere bestemt i tingenes iboende former.

 6  Denne opfattelse deler en af hovedkræfterne bag den logiske positivisme, Carnap, som i „Forkastelse af metafysikken“ skriver 
herom: „Vi er enige i Humes synspunkt, som – oversat til vores terminologi – siger, at kun matematikkens og den empiriske viden-
skabs påstande har mening, og at alle de andre påstande er uden mening“ (Carnap I: Schmidt Lars-Henrik. 2000 (1991) s.122).

7  Hume skriver bl.a. : „All reasonings concerning matter of fact seem to be founded on the relation of Cause and Effect. By means 
of that relation alone we can go beyond the evidence of our memory and senses“ (Hume David: An Enquiry concerning human 
understanding s. 29).

DET FILOSOFISKE
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Herved ændres opfattelsen af viden som noget løsre-
vet, generaliseret og abstrakt til, gennem Aristoteles’ 
anvendelse af kundskabsbegrebet, at være noget 
varieret og mangfoldigt, der er kategoriseret efter be-
stemte aktivitetsformer og genstandsområder. 

Aristoteles skelner mellem et teoretisk og praktisk 
kundskabsområde. 

Det teoretiske område, hvortil den såkaldte epi-
stemiske kundskab er knyttet, omfatter alt det, som 
mennesket ikke har mulighed for at påvirke. Derfor 
har den epistemiske kundskab rod i bestemte prin-
cipper eller årsager, ligesom den bygger på logiske 
og analytiske argumenter. Aktiviteten, der følger det 
epistemiske menneske, er således at bedrive theo-
ria, dvs. at beskrive, betragte og analysere. Karak-
teristisk ved denne kundskab er, at den kan læres 
igennem undervisning.

Det praktiske kundskabsområde indbefatter alt 
det, som kan være på en anden måde, dvs. alt det, 
som mennesket har indflydelse på at ændre, samt 
det, som er påvirkeligt af tilfældigheder. Aristoteles 
skelner i dette område mellem én del, som har med 
produktion og tilvirkning at gøre (techne), og én del, 
som har med det sociale og etiske liv at gøre (fro-
nesis).

Techne indbefatter bl.a. en indsigt i produktio-
nens bagvedliggende principper samt en evne til 
at applicere kundskaben på en specifik praktisk 
situation. Den tilhørende aktivitetsform, póiesis, 
betegner menneskers frembringende handlinger. 

Aristoteles bruger nærmere bestemt póiesis som en 
betegnelse for aktiviteter, hvis formål ligger uden for 
disse aktiviteter selv, nemlig i det produkt, som de 
er rettet mod at frembringe. Også techne kan læres 
gennem undervisning, vel at mærke den del, som 
har med principperne for produktionen at gøre.

Fronesis er kundskaben, der ud fra den specifikke 
situation vejleder mennesket i at handle ret, dvs. 
hjælper til at finde frem til, hvilke generelle princip-
per, som bør anvendes på situationen.8 Den tilhø-
rende aktivitetsform, praxis, består af vore menings-
fulde handlinger af etisk-social art, hvor aktivitetens 
mål i modsætning til póiesis ligger indlejret i selve 
aktiviteten. Dette sætter fokus på selve aktiviteten 
som det væsentligste, hvilket får konsekvenser for 
tillæringen. Efter Aristoteles’ opfattelse udvikles 
mennesket nemlig i denne kundskab gennem sine 
handlinger: „For de ting vi skal lære at gøre, dem 
lærer vi ved faktisk at gøre dem... Således er det 
også ved at udføre retfærdige handlinger, at vi bli-
ver retfærdige, ved at udføre besindige, at vi bliver 
besindige..“. (Aristoteles Etikken 1103 a-b). Fordi 
den fronesiske kundskab udøves ved skøn og er er-
faringsbaseret og personlig, kan den i modsætning 
til, hvad Platon mente, ikke udelukkende opnås på 
baggrund af indsigt i generelle principper og der-
med læres ved undervisning. Derimod kan fronesis 
tilegnes ved god opdragelse, gode forbilleder og 
ved erfaring i at handle ret.

Ud fra Aristoteles’ „Etikken“, kan det foreløbig 

8 Fordi den fronesiske kundskabsform omhandler handlingslivet, kan den ifølge A. ikke bare omfatte generelle principper, men 
må også omfatte det partikulære, da handlingslivet jo netop beskæftiger sig med det partikulære: „Kløgten [her: fronesis] 
angår ikke kun de almene ting, men må også kende de enkelte ting. For den er handlende, og handling angår de enkelte ting.“ 
(Aristoteles Etikken 1141b 7)
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fremhæves, at den epistemiske kundskab efter Ari-
stoteles opfattelse ikke har monopol på viden og ikke 
kan anvendes i alle livets forhold. Ej heller kan alt 
læres inden for et skolastisk system (Etikken:1096a-
1097a). Og desuden er den teoretiske, generelle og 
abstrakte viden for Aristoteles hverken handle-initi-
erende eller handle-anvisende (Etikken 1179b 25). 
Der er forskel på at få indsigt i principper og på at 
følge disse.

Tilsvarende opfattelse møder vi hos Løgstrup, der 
i „Den etiske fordring“ pointerer, at det ikke, mhp. 
at opfylde „den radikale fordring“ om handling i 
forhold til sit medmenneske, er tilstrækkeligt blot at 
følge de sociale normer: „Det er ikke nok at kende 
en eller anden ordlyd af kravene, som om de skulle 
kunne opfyldes automatisk i tilsvarende handlin-
ger. Ofte gives der overhovedet ingen endegyldige 
formuleringer. Kravene kan kun opfyldes i skønnet, 
hvorfor de forlanger indsigt.“ (Løgstrup 91 s. 70). 
Og denne indsigt kan ifølge Løgstrup ikke opnås ad 
videnskabelig vej. Videnskaben kan medvirke til at 
forklare et udsnit af virkeligheden, men summen af 
de enkelte delforklaringer giver ikke den helhedsfor-
ståelse, som er nødvendig for at kunne handle etisk 
korrekt. Kun omskrivende ved, under fænomenets 
tilstedeværelse, at gå til fænomenet fra forskellige 
sider, kan man undgå reduktionisme.

Den viden, som vi tilegner os ved at udforske år-
sag-virkningsrelationer, vil ifølge såvel Aristoteles 
som Løgstrup (men i modsætning til de logiske posi-
tivister) være utilstrækkelig i den aktuelle situation. 
Analyser af disse relationer vil, som i øvrigt både 
Hume og senere Popper også påpeger, ikke kunne 
indfange den nødvendige forbindelse. Kraften/kræf-
terne, der styrer eller driver fænomenerne, vil aldrig 

afsløre sig for os i form af legemlige egenskaber, der 
kan opfattes af sanserne. Eller formuleret med Ador-
nos og Horkheimers ord: „Der er en verden i væren, 
som videnskaben ikke kan gennemtrænge, men det 
videnskaben kan gennemtrænge, er ikke væren“ 
(Adorno og Horkheimer 2001 s. 63).

Med ovenstående bemærkninger har vi allerede 
foregrebet nogle af de indvendinger, der kan fremfø-
res i forhold til den såkaldte empiristiske forståelse 
af forholdet mellem teori og praksis. Ifølge denne 
opfattelse må teori udledes af den konkrete prak-
sis. Og igennem denne induktive proces mener man 
desuden, at det er muligt at opnå en kvalitativ over-
ensstemmelse mellem den udledte teori og praksis. 
Begreberne er m.a.o. i stand til fyldestgørende at 
dække praksis, bl.a. med den konsekvens, at teo-
rien bliver beskrivende frem for forklarende.

Der er mange lighedspunkter mellem den rationa-
listiske og den empiristiske forståelsesform. Først 
og fremmest er antagelsen i begge forståelser, at 
menneskets handlinger følger generelle lovmæs-
sigheder, som igennem en refleksionsproces lader 
sig indfange i en generel teori, og at oplæringen der-
med kan foregå i et skolastisk system. 

I de senere år har en del forskere (eks. Schön, Lave 
og Wenger) igen gjort opmærksom på det, som alle-
rede Aristoteles påpeger i „Etikken“, at en bestem-
melse af kompetence i praktiske fag ud fra den tek-
nisk-rationelle forståelse er utilstrækkelig, og at det, 
der „mangler“ – de såkaldte „tavse“ og „stumme“ 
dimensioner – ikke tilegnes ved skolastiske studier, 
men gennem deltagelse i kundskabsbærende prak-
sisformer. M.a.o. må også udviklingen af refleksi-
onsevnen baseres på den konkrete praksis.

DET FILOSOFISKE
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Den prakticistiske forståelse

En af de centrale figurer, der vender fokus mod prak-
sis, er Donald Schön, som gennem sin bog „Den 
reflekterende praktiker“ påpeger, at det specielle 
ved professionel kompetence ikke er evnen til at 
kunne planlægge, forudse og kontrollere, men i ste-
det evnen til at kunne forstå, fortolke og anvende 
den feedback, man får fra det, man arbejder med. 
Således må den professionelle i selve øjeblikket 
bemærke hvilken feedback, der fremkommer som 
konsekvens af den aktuelle handling. Han må kor-
rigere sin kurs og lægge mærke til, hvilken feedback 
den nye handling resulterer i osv. Det er denne kon-
stante „lytten“ til, fortolkning af og brug af situa-
tionens feedback i nuet, som Schön betegner som 
refleksion-i-handling.

Når en praktiserende skal finde fornuft i en situa-
tion, som han opfatter som unik, så ser han den som 
noget, der allerede eksisterer i hans repertoire. At 
se denne grund som noget handler ikke om at ind-
ordne den i en kendt kategori eller under en kendt 
regel. Det handler snarere om at se den ukendte, 
unikke situation som både lig med og forskellig fra 
den kendte, uden at man i første omgang er i stand 
til at sige på hvilken måde, den adskiller sig. Den 
kendte situation fungerer i denne situation som et 
eksemplarisk korrektiv for den ukendte. 

Hvis episoden viser sig at være meget anderledes 
end de vanlige, kan det dog ifølge Schön være nød-
vendigt at distancere sig fra situationens handlet-
vang og tænke nærmere over, hvad der skete, hvor-
for, og hvilke konklusioner man bør drage af det. Der 
er i så fald tale om refleksion-over-handling.

En af de indvendinger, man kan anføre mod 
Schöns teori, er, at han i brugen af sine begreber om 
refleksion-i-handling og viden-i-handling kun spar-
somt belyser det, som er med til at karakterisere Ari-
stoteles’ ellers tæt beslægtede fronesis-begreb (jf. 
Aristoteles, Etikken VI, 7), evnen til at forbinde det 
partikulære/situationsbetingede med det generelle 
universelle. 9

Dette væsentlige forhold/aspekt søger oplysnings-
filosoffen Immanuel Kant til gengæld at afklare i sit 
begreb om den reflekterende dømmekraft.10

Refleksion og dømmekraft

Hvad enten det er i praksis på institutionerne eller 
det er på seminariet (– hvor vi, i bestræbelsen på 
at gøre det fraværende nærværende, er hensat til at 
bruge vor forestillingsevne til at repræsentere den 
aktuelle praksissituation), må den studerende el-
ler pædagogen inden valg af handling foretage en 
refleksionshandling, som fører til en dom (– en be-
dømmelse af hvad der bør gøres). Man kan tale om, 
at det er dømmekraften, der arbejder (jf. Kant 1995).

9  På trods af, at Aristoteles tillægger den partikulære kundskab den største betydning mht. handling og produktion, så betoner 
han samtidig vigtigheden af, at også den generelle og overordnede kundskab inddrages. 

10  Kant anvender dette begreb netop i bestræbelsen på at bygge bro mellem på den ene side en erkendelsesopfattelse, der 
bygger på forstandens (begrebsmæssige) kategoriseringer af de fænomener, som den såkaldte indbildningskraft placerer i 
anskuelsen, og på den anden side den rest eller det metafysiske overskud, som han ikke kan afvise som betydningsløst.
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Kant definerer dømmekraften som „..evnen til å ten-
ke det særskilte som inneholdt under det allmenne“ 
(Kant I. 1995 s.17). Dømmekraftens opgave er m.a.o. 
at bringe det almene, som forstand og fornuft yder, i 
forbindelse med det særlige, der gives os i den san-
selige anskuelse eller i vores forestilling af det. 

Der er i dømmekraftens arbejde såvel en bevæ-
gelse fra det almene til det særskilte som en bevæ-
gelse fra det særskilte til det almene. Kant skelner 
da også imellem en bestemmende dømmekraft, 
som er virksom, når vi subsumerer et fænomen 
under en allerede kendt kategori (– reglen/begre-
bet er det givne) og en reflekterende dømmekraft, 
hvor vi med fænomenet som udgangspunkt søger 
at finde en regel eller et begreb, som dette kan være 
instans af.

Når fænomenet ikke realiserer et begreb (eller 
en teori), der så at sige ligger parat til at forstå det, 
opstår der et slip mellem fænomenets tilsynekomst 
(eller tanken på det) og forståelsen af det, og i det 
slip indfinder en særlig form for refleksion sig. I 
forbindelse med smagsdommen, som her er Kants 
egentlige anliggende, udgøres denne refleksions-
form af et dynamisk og „sindrigt spil“ mellem på 
den ene side forstanden, som har vanskeligheder 
med at „komme til“ med sine begreber (og som der-
for her har en begrebsløs strukturerende funktion) 
og på den anden side indbildningskraften, som le-
verer den „vare“ (giver anskuelsen den skikkelse), 
som forstanden pga. af „varens“ uregelmæssighed 
ikke kan begrebsfastsætte. Forståelsen, denne pro-
ces udmunder i, har en refleksiv karakter. 

Praksissituationen i al dens kompleksitet (jf. bl.a. 
Aristoteles og Løgstrup) indbyder netop til den sidst-
nævnte refleksionsform.11 Pædagogen må i henhold 
til denne undgå at lade sin tænkning bremse af den 
bestemmende dømmekraft, men tværtimod lade 
bevægelsen fortsætte en stund, dels i en skærpet 
opmærksomhed på de områder i situationen, hvor 
begreberne/teorien ikke rækker eller slår til, dels 
ved – i forlængelse heraf – at afsøge så mange an-
dre potentielle kognitive positioner som muligt, in-
den beslutningen tages. 

Dette indebærer tillige, at pædagogen eller den 
studerende i en kort periode må være i stand til at 
distancere sig fra handletvangen med det påtræn-
gende krav om handleforslag. En vis desinteresse i 
forhold til refleksionens genstand er således påkræ-
vet for at frigøre tænkningen. Desinteresse er ikke 
ensbetydende med, at man er uinteresseret, men at 
man opretholder en mere nøgtern fase for at forhin-
dre, at beslutningen kommer i lommerne på tilfæl-
dige modeluner, snævre behov eller interesser. 

Ovennævnte refleksionsform vil selvfølgelig ikke 
kunne anvendes i de praktiske situationer, som 
kræver hurtig handling (som hvis et barn pludselig 
løber ud på vejen), men dens principper kan være 
efterstræbelsesværdige, hvis man, i lighed med 
Aristoteles, har det sigte, igennem anvendelsen af 
det generelle ud fra det partikulære, at kunne udøve 
kvalificerede skøn. 

11 På trods af, at der her ikke er tale om nogen smagsdom.
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Anerkendelse
– hvem kan næsten være imod?

af Lis Møller, lektor, cand.mag.

Med Anne-Lise Løvlie Schibbye1 som den primære 
reference præsenterer artiklen sammenhænge mel-
lem anerkendelse og dialektisk relationsteori. Ho-
vedpointen er, at anerkendelse er forskellig fra ros 
og positiv bekræftelse, idet anerkendelse indebæ-
rer accept og respekt for menneskers hele oplevel-
sesverden. Det kan lyde enkelt, men i praksis viser 
det sig at være lettere sagt end gjort. At forholde 
sig anerkendende indebærer, at den professionelle 
løbende arbejder med egen selverkendelse og er 
optaget af eget bidrag i samspil med andre men-
nesker. Anerkendelsesbegrebet vedrører således 
både komplekse teoretiske forhold og pædagogisk 
praksis, som den udfolder sig i hverdagen. 

Det er blevet populært at tale om anerkendelse i 
menneskeprofessionerne. I pædagogisk praksis, i 
sundhedssektoren og i socialt arbejde set i et bredt 
perspektiv er professionelle blevet optaget af rela-
tioner mellem mennesker og af anerkendelse. Noget 
tyder på, at fokus på ressourcer og relationer giver 
mere mening i praksis end fokus på individuelle 

mangler, fejl og barrierer. Når man taler om aner-
kendelse og anerkendende relationer, oplever jeg, 
at det har stor resonans i praksis, at det giver nye 
perspektiver og peger på nye veje at gå i arbejdet 
med andre menneskers trivsel, sundhed, udvikling 
og læring. Det er vanskeligt at sige, hvad der driver 
denne interesse, men Berit Bae giver os et par adva-
rende ord med på vejen:

„At møde andre med anerkendelse er en værdi-
fuld væremåde, en etisk holdning, det er let at slutte 
sig til. Dette kan gøre det tiltrækkende som et ideal 
at stræbe imod. Og særlig i en kultur præget af hie-
rarkiske relationer og jantelov kan man tænke sig, 
at mange har et underskud med hensyn til at blive 
set og anerkendt ud fra sig selv. Dermed kan man 
blive tiltrukket af princippet om anerkendelse i mel-
lemmenneskelige relationer ud fra savn og mangler 
i egen relationshistorie. En sådan motivation kan 
føre til idealisering af fænomenet, og at man ikke 
ser kompleksiteter. At møde andre med anerkendel-
se forudsætter villighed til et relationsarbejde, der 
inkluderer selverkendelsesprocesser.“2

Det kan være vanskeligt at have overblik over mo-
tiver for ens sym- og antipatier og for ens oplevelse 
af fascination og tiltrækning, også når det gælder 
faglige forhold, værdier og fundamentale pæda-
gogiske principper. At blive tiltrukket af princippet 
om anerkendelse, fordi man selv mangler det og 
måske har manglet det i egen relationshistorie, er 
nok uundgåeligt. Og måske heller ikke det væsent-

1  Anne-Lise Løvlie Schibbye er psykolog, Ph.D. og psykoterapeut og har i mange år været forsker ved Universitetet i Oslo, Psyko-
logisk Institut. Hendes tænkning er kendt af mange i pædagogisk praksis gennem Berit Baes forskning.

2  Berit Bae: „På vej i anerkendende retning“ Social Kritik, nr. 88 s. 63.
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ligste. Fascination og tiltrækning kan skabe ny energi 
og være tilskyndelse til ændringer. Det væsentligste 
er efter min mening snarere, som Bae pointerer, at 
det at møde andre med anerkendelse forudsætter, 
at vi arbejder med vores eget bidrag i samspil og re-
lationer med de børn, unge eller voksne, vi arbejder 
med, og det indebærer mod og villighed til løbende 
at erkende sig selv på nye måder i praksis og se på 
betydningen af eget bidrag i samspillet. Når man gør 
det, vil oplevelse af kompleksitet være uomgængelig. 
Imidlertid sker der af og til det, at når et perspektiv 
eller et begreb bliver et hit, kommer det til at fungere 
som løsningen på alle problemer. Også uden at man 
i en handlepræget og travl hverdagspraksis helt gør 
sig klart, hvad man forstår ved begreberne, hvad de 
indebærer i praksis, og hvor grænserne for de nye og 
måske besnærende perspektiver befinder sig. Med 
denne artikel håber jeg at bidrage til afklaring og til 
inspiration af professionelle i pædagogisk praksis. 

Anerkendelse, ros og ressourceorienteret praksis

I almindelig dagligdags forståelse betragtes aner-
kendelse ofte i snæver sammenhæng med ros, 
enighed eller positiv bekræftelse. Når vi på vores ar-
bejdsplads siger, at vi trænger til at anerkende hin-
anden noget mere eller til at anerkende børnene, de 
unge eller brugerne mere, mener vi tit, at vi trænger 
til i højere grad at påskønne adfærd, indsats og sær-
lige kompetencer og kvalifikationer, og at vi trænger 
til at vende negative mønstre til positive. 

At gå i gang med at lede efter det, der lykkes, og se bort 
fra problemer kan give et mere positivt og optimistisk 
syn på os selv og vores indsats, og som mange har er-
faret, kan det have en god virkning at arbejde bevidst 
og målrettet med vores respons til hinanden og med 
at ændre fokus fra mangler og problemer til ressour-
cer og muligheder. Det kan give håb for fremtiden og 
ny energi, og det er måske ikke så mærkeligt, for det 
er naturligvis rarere og mere motiverende at få ros og 
positiv respons end kritik. Imidlertid kan det også 
give en oplevelse af, at problemer, barrierer, smerte-
fulde oplevelser og følelser ekskluderes, og for nogen 
kan det opleves som kunstigt, som at blive reduceret 
til en metode eller en strategi. Når anerkendelse knyt-
tes snævert sammen med positiv vurdering, kommer 
vi i fare for at give kompleksiteten i mennesker og 
mellem mennesker for ringe vilkår for at findes, og 
vi kan miste kontakten med livskraft og værenspro-
cesser.3 Manglende accept af vanskeligheder og sår-
barheder vil ofte indebære, at det menneske, der har 
brug for hjælp og støtte, ikke oplever sig set og hørt 
som en kompleks helhed og at den professionelle ta-
ber autenticitet. Accepten af smerter, problemer og 
vanskelige følelser betyder selvfølgelig ikke, at den 
professionelle ikke i mange situationer må være den i 
relationen, der kan se muligheder, håb og styrker, når 
barnet, den unge eller brugeren ikke selv kan. Det vil 
sige at kunne se den anden som mere og andet end 
de problemer eller særlige behov, der er grunden til, 
at professionelle involveres i personens liv.

3  Det ligger uden for denne artikels rammer at komme nærmere ind på væren og værensprocesser, fænomener der for Schibbye 
knytter sig til, hvad hun kalder livsbevidsthed. For læsere, der er optaget af disse perspektiver, kan jeg henvise til Schibbyes 
bog Livsbevidsthed, der udkom i marts 2007. Bogen er ikke nogen egentlig fagbog, men inspirerende i sit forsøg på at give 
sprog til processer, der er vanskelige at beskrive.
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På den ene side er det altså nødvendigt at kunne se 
muligheder snarere end barrierer, på den anden side 
er det også nødvendigt at kunne se, høre, rumme 
og acceptere de problemer, lidelser og barrierer, der 
er i såvel os selv som professionelle, i ’den anden’ 
og i relationen. Dette tredelte perspektiv indebærer 
en forståelse, der baserer sig på andet og mere end 
fokus på muligheder og positiv bekræftelse af den 
anden. Fra dette perspektiv kan vi forstå mennesker 
som levende individer, hvis væsentligste ressource 
er, at vi kan udvikle os og ændre os i kraft af samspil 
og relationer med andre mennesker. Den væsentlig-
ste ressource er vores bevægelighed. 

Anerkendelse, samspil og relationer

Anerkendelse finder sted i samspil og relationer 
mellem mennesker. Set i det lys bliver kvaliteten af 
mødet, samspillet og relationen til den professionel-
le afgørende, hvilket må indebære en skærpelse af 
opmærksomheden på, hvad vi som professionelle 
selv bidrager med i samspil med de mennesker, vi 
arbejder med, uanset om der er tale om børn, unge 
eller voksne. Nedenstående model kan illustrere, 
at der er en snæver sammenhæng mellem det, der 
foregår inden i mennesker og det, der foregår mel-
lem mennesker. 

De processer og den dynamik, der foregår inden i 
individet (det intrapsykiske), påvirker og påvirkes af 
det, der foregår uden for individet (det interperso-
nelle) og omvendt. Som individer er vi både adskilte 
og relateret. Når grænserne (cirklerne) omkring indi-
viderne ikke er helt lukkede, er det for at illustrere, 
at individet ikke er en fast afgrænset enhed. Vi er 
som individer hele tiden mere eller mindre påvir-
kelige af samspil med andre og af egen indre dyna-
mik– på godt og ondt. Det vil sige, at vi gensidigt 
skaber hinandens forudsætninger, og at vi udvikles 
i det relationelle rum, hvor to oplevelsesverdener 
mødes. I pædagogisk praksis giver dette perspektiv 
nogle muligheder, for det indebærer, at den profes-
sionelle ved at justere på eget bidrag i samspillet 
også kan skabe nye forudsætninger for barnets, den 
unges eller brugerens måde at være til stede på. 
Men det forudsætter naturligvis en villighed til at se 
på eget bidrag i samme omfang, som man ser på 
den andens. 

For at anerkendelse kan bringes i direkte forbin-
delse med accept af og respekt for menneskers 
hele oplevelsesverden, må det hæves ud af en vur-
derende forholdemåde. Dette perspektiv på aner-
kendelse findes hos Anne-Lise Løvlie Schibbye, og 
med hende som den primære reference kan vi forstå 
anerkendelse som et fundamentalt eksistentielt be-
hov hos mennesker og som et fænomen, der netop 
ikke knytter an til vurdering, men derimod griber 
det enkelte menneskes behov for at blive set, hørt 
og erkendt som en levende realitet af andre men-
nesker i de samspil og relationer, vi indgår i. Såle-
des kan man ikke beskæftige sig med anerkendelse 
uden også at beskæftige sig med relationer mellem 
mennesker. Schibbye funderer sin forståelse af an-
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erkendelse og relationer filosofisk, idet hun dels 
trækker på eksistentialismen, dels på dialektikken 
repræsenteret af den tyske filosof G.W.F. Hegel. Og 
i hendes udviklingspsykologiske forståelse placerer 
hun sig i forlængelse af en moderne overvejende 
psykodynamisk forståelse, blandt andet som den er 
udviklet af Daniel N. Stern.4 

I modellen har jeg kaldt det intrapsykiske for ’indre 
verden’. Dette vil kunne begrebsliggøres mere præ-
cist ved at bruge Schibbyes forståelse af selvet som 
bestående af jeg og mig. 5 Man kunne også præcisere 
’indre verden’ ved hjælp af Sterns relateringsdomæ-
ner,6 eller ved hjælp af tilknytningsteoriens indre ar-
bejdsmodeller.7 Der er naturligvis ikke tale om iden-
tiske forståelser af udvikling, men om beslægtede, 
idet fællestræk i forståelsen er, at vores oplevelser i 
interpersonelle relationer inderliggøres i en subjektiv 
bearbejdning og bidrager til etablering af indre struk-
turer, og til vores forståelse og oplevelse af os selv, 
andre mennesker og relationer mellem mennesker. 
Således vil kvaliteter ved selvet som selvværd, selv-
følelse og selvtillid også basere sig på, hvordan vi er 
blevet mødt og fortolket i relationer med betydnings-
fulde andre. Den måde, vi bliver mødt og fortolket 

på, danner udgangspunktet for den måde, vi ople-
ver og vurderer os selv. Vores relationelle oplevelser 
transformeres til erfaringer, vi på godt og ondt lærer 
af, og vores initiativer og reaktioner i samspil med 
andre mennesker er forankret i relationserfaringer, i 
det aktuelle samspil og den aktuelle kontekst. Vores 
initiativer må altså forstås som både motiveret af tid-
ligere relationserfaringer og det aktuelle møde. 

Vores relationelle oplevelser organiseres i selvet, 
hvis dele udgør en dynamisk enhed, der ikke kan 
beskrives en gang for alle. Selvet og de relationer, 
selvet indgår i, påvirker gensidigt hinanden. Vores 
forhold til os selv og vores forhold til andre menne-
sker hænger sammen. Det indebærer, at ændringer 
i relationen kan bidrage til ændringer i selvets dy-
namik. Vi får så at sige mulighed for at udvikle os 
’indefra’, når vi får lejlighed til at indgå i anerken-
dende relationer. Det betyder, at den professionelle 
står med et særligt ansvar for at etablere, udvikle og 
vedligeholde anerkendende relationer i praksis, og 
det indebærer, at vi må skærpe opmærksomheden 
på vores egne initiativer og respons i samspil og re-
lationer. I samspillet indgår parternes initiativer i et 
dialektisk forhold til hinanden. 

4  Niels Peter Uhre og Flemming Pommer giver i deres anmeldelse „Relationer – et modigt synteseprojekt“ en kortfattet og god 
redegørelse for Schibbyes filosofiske og psykologiske forankring. En mere omfattende introduktion til dialektisk relationsteori 
kan findes i Marianne Børstad: „Intersubjektivitet i lys af dialektisk relasjonsteori“, der forbinder relationsforståelsen med 
udviklingspsykologiske perspektiver.

5  For en nærmere udfoldelse af Schibbyes forståelse af selvet kan jeg henvise til hendes bøger og artikler (jf. litteraturlisten). For 
en kortfattet og bearbejdet fremstilling kan jeg henvise til min artikel „Anerkendelse i sårbare relationer“.

6 Daniel N. Stern: Spædbarnets interpersonelle verden.

7  Der findes flere gode bøger om tilknytningsteori, herunder dannelse af indre arbejdsmodeller, og nyere perspektiver på denne 
tænkning. Jeg skal her nævne: Lars Smith: Tilknytningsteori og børns udvikling, Peter Fonagy: Tilknytningsteori og psykoana-
lyse og Jeremy Holmes: På sporet af den sikre base.
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I modellen skelner jeg mellem samspil og relationer. 
I praksis bruger vi ofte begreberne samspil og relati-
on synonymt. Imidlertid har det betydning at skelne 
for at kunne indkredse det særlige ved relationer. Vi 
indgår i samspil med andre mennesker på mange 
forskellige måder og i mange forskellige sammen-
hænge, både professionelt og privat. Samspil kan 
defineres som ’her og nu’ interaktioner. De kan 
iagttages, ses og høres, og de kan være mere eller 
mindre behagelige, konstruktive, inspirerende eller 
betydningsfulde for os. Samspil er flygtige, de for-
svinder i tid, men kan fastholdes med videokamera 
eller båndoptager. Nogle af vores samspil baserer 
sig på et relationelt forhold, andre ikke. Til forskel 
fra samspil baserer relationer sig på indre kvalite-
ter.8 Når vi har en relation til et andet menneske, er 
personen blevet unik for os i den betydning, at vi har 
fået særligt øje for personens individualitet. Et men-
neske, vi har en relation til, kan ikke umiddelbart 
udskiftes med en anden, selv om vi set ude fra ville 
kunne opnå samme slags samspil, få den samme 
hjælp eller lignende. Relationer bygger på samspil, 
men er mere end summen af en mængde samspil. 
Relationer har sine egne træk som for eksempel 
vedholdenhed, engagement og involvering. Det be-
tyder også, at der som regel skal tid til at udvikle en 
relation til andre mennesker, at lære et andet men-
neske at kende, at få erfaringer sammen og opleve 
hinanden i forskellige sammenhænge bidrager til 
udvikling af relationer.

Relationer kan mærkes, samspil kan iagttages. 

Man kan sige, at relationen mellem mennesker er 
noget, vi slutter os til. Vi kan ikke iagttage den di-
rekte, og alligevel er der træk ved samspil mellem 
mennesker, der bringer os på sporet af den gode 
relation. Når mennesker har en god relation til hin-
anden, kan vi iagttage, hvordan de afstemmer deres 
toneleje, gestik og kropsbevægelser efter hinanden; 
samspillet kan sammenlignes med en dans med af-
stemte bevægelser. Vi kan se og høre, hvordan par-
terne tuner ind på hinanden følelsesmæssigt i form 
af ordvalg og toneleje, og vi kan se spejling og en 
kommunikation, der er præget af, at man venter på 
hinanden, viser interesse for hinandens perspektiv 
og skiftes til at tale, ligesom samspillet vil vise af-
stemning af øjenkontakt, smil og opmuntrende nik 
og lyde. Det betyder naturligvis ikke, at samspil i 
gode relationer er fri for misforståelser, modsætnin-
ger, frustrationer eller anden form for misstemning. 
Men oplevelser af ikke at blive forstået, af ikke at 
blive set og hørt opleves anderledes i en god relati-
on end i en relation præget af underkendelse, kamp 
om perspektiv og definitionsmagt. Ligesom situa-
tioner præget af utryghed vil opleves anderledes i 
relationer præget af tryghed end i relationer præget 
af generel utryghed. Den gode relation er ikke en 
relation uden mislyde, men derimod præget af, at 
kontakten og kommunikationen kan genoprettes og 
reetableres, når den bryder sammen. I det øjeblik vi 
går efter en slags perfekt samspil uden frustrationer, 
vil kommunikationen typisk blive kunstig og mangle 
vitalitet og autenticitet. Det skal vi vende tilbage til.

8  Skelnen mellem samspil/interaktioner og relationer defineres, begrundes og begrebsliggøres lidt forskelligt. Se eventuelt 
Schaffer Social udvikling s. 128 ff eller Grethe Kragh-Müller: „Relationer, anerkendelse og underkendelse“. 
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Anerkendelse – at erkende som værende til

En forudsætning for anerkendelse er, at vi grundlæg-
gende i vores tilgang til andre mennesker ser den 
anden som subjekt. Anerkendelse handler om at 
være optaget af den andens oplevelsesverden, den 
andens særlige egenart, den andens intentioner og 
motiver til at handle som personen nu gør. At aner-
kende den anden vil sige at fastholde et blik på den 
anden og sig selv som levende mennesker, der hver 
især har særlige forudsætninger for at tænke, hand-
le og føle, som vi nu engang gør. Det indebærer, at 
vi etablerer og fastholder en åben interesse for den 
andens særlige individualitet. Det betyder også, at 
anerkendelse ikke forudsætter enighed. At være til 
stede som subjekt i samspil med andre mennesker 
og fremhæve sin uenighed står ikke i modsætning 
til anerkendelse. Man kan sige, at anerkendelse 
handler om i relationen at fastholde den anden som 
autoritet i forhold til personens egne oplevelser, 
værdier og følelser – også selv om de overhovedet 
ikke ligner ens egne. 

Anerkendelse indebærer, at den professionelle 
kan være til stede i relationen på måder, der i videst 
muligt omfang på den ene side giver rum for den an-
dens indre tilstande og på den anden side bevarer 
kontakt til egne indre tilstande. Anerkendelse inde-
bærer således også, at vi har et reflekteret forhold til 
vores egne perspektiver, værdier og oplevelser i den 
betydning, at vi oplever disse som specifikt vores og 
ikke som almentgældende og generelle sandheder 
om virkeligheden. At være anerkendende i pædago-

gisk praksis vil for de fleste professionelle nok ud-
fordre behovet for at korrigere, realitetsteste og give 
gode råd. Og at indgå i anerkendende relationer 
forudsætter en villighed til løbende at arbejde med 
egne mønstre og de måder, hvorpå vi forholder os til 
os selv og andre mennesker. Selverkendelse og an-
erkendelse bliver således sammenhængende. For at 
kunne erkende os selv, har vi brug for den andens 
anerkendelse og for at kunne være anerkendende 
har vi brug for selverkendelse og selvrefleksion. 
Selvrefleksion inkluderer ikke udelukkende kogni-
tive processer, men indebærer, at vi har en fleksibel 
adgang til egne følelser og indre tilstande.9 

At opleve anerkendelse vil ofte være en forudsæt-
ning for selverkendelse. Det vil sige en forudsætning 
for, at vi kan erkende og få mere klarhed over os 
selv, vores egne følelser og perspektiver og derfor 
også en forudsætning for, at vi kan skifte perspektiv, 
ændre adfærdsmønstre, forandre og udvikle os og 
skabe ændringer i indre tilstande. At blive set, hørt 
og mødt på egne betingelser og i relationer med an-
dre mennesker opleve, at ens subjektive oplevelser 
har gyldighed, er et grundlæggende behov og noget, 
de fleste mennesker har en længsel efter at opleve i 
højere grad. Imidlertid kan det for den enkelte sam-
tidig være vanskeligt at tage imod, for anerkendelse 
indebærer også, at vi netop kommer nær vores ople-
velsesverden, og den indeholder typisk også smer-
tefulde sider, som eksempelvis oplevelser af usik-
kerhed, sårbarhed, savn, sorg, ensomhed og måske 
skyld og skam. Bae og Waastad taler ligefrem om, at 

9  Anne-Lise Løvlie Schibbye: „Forståelsen av psykiske forstyrrelser og psykoterapi: et dialektisk perspektiv“. I Schibbyes for-
ståelse er der en snæver sammenhæng mellem anerkendelse, selvafgrænsning og selvrefleksion. For en udbygget forståelse 
heraf kan jeg henvise til Relationer – Et dialektisk perspektiv.
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man for at tage imod anerkendelse må turde nærme 
sig smertefulde oplevelser.10 Således må den pro-
fessionelles bidrag i relationen og omfanget af støt-
tende og måske beroligende perspektiver også af-
hænge af den konkrete situation, den pædagogiske 
kontekst og det individuelle forhold, parterne har til 
hinanden. Den professionelle må hele tiden afstem-
me sig efter, hvor den anden er, og hvad den anden 
oplever i situationen. Der er således ikke tale om 
anerkendelse, hvis man vedvarende fastholder et 
fokus på den andens følelser og oplevelsesverden 
trods signaler om angst og smerte. Anerkendelse 
har som forudsætning sensitivitet i forhold til den 
anden og accept og respekt for den andens aktuelle 
tilstand. Ikke at kunne tåle kontakten med sider af 
det indre liv er også er en del af oplevelsesverde-
nen, og dette har brug for lige så meget respekt og 
accept, som de sider, der udtrykkes og kan deles. 
Men oplevelsen af angst for indre tilstande kan be-
tyde, at man så at sige ikke kan komme til at an-
erkende indre tilstande. Vejen i denne situation må 
være alligevel at bevare en anerkendende indstilling 
til den andens oplevelsesverden – også når vi ikke 
inviteres ind i den. Vores indstilling er afgørende, for 
den præger vores bidrag i samspillet; og den præger 
vores forhold til os selv.

Anerkendelse knytter sig til menneskers oplevel-
sesverden, og det betyder, at der ikke er nogen op-
levelser, der er mere rigtige eller relevante end an-
dre. Såkaldt positive følelser og oplevelser er ikke 

i sig selv mest relevante. Oplevelser af afvisning, 
kulde, livløshed, tomhed etc. er lige så acceptable 
som oplevelser af imødekommenhed, varme og vi-
talitet – selv om sidstnævnte er mest behagelige og 
giver bedst aktuel trivsel. At give plads til vanskelige 
oplevelser kan bidrage til, at de kommer i proces, 
ændres, afgrænses og viger for mere behagelige og 
livskraftige. Man kan heller ikke tale om særligt dår-
lige og forkerte eller særligt gode og rigtige følelser. 
Menneskers følelser og tanker knytter sig til oplevel-
ser og har gyldighed og relevans, uanset om der ek-
sempelvis er tale om vrede, bedrøvelse, begejstring 
eller glæde. 

At være anerkendende til stede i relationen er det 
modsatte af ligegyldighed. Man kan således forstå 
begrebet anerkendelse som udtryk for at erkende 
som værende til. Det vil sige, at vi erkender den an-
den som eksistentiel realitet, og at vi i vores måde 
at reagere på viser det11. Måden, vi viser det på, kan 
være meget forskellig, afhængigt af hvem vi selv er, 
hvem vi er sammen med og i hvilken sammenhæng. 
Men uanset hvad indebærer anerkendelse en grund-
læggende indstilling til den anden som autoritet i 
forhold til egen oplevelse, og at vi bevarer kontakten 
til vores egen oplevelsesverden i situationen.

Med dette perspektiv på anerkendelse vil en stra-
tegisk bestræbelse på kun at fokusere på det, der 
opleves som godt, det der lykkes for os, indebære, 
at individet som helhed og som subjekt underken-
des. Man kan måske sige det sådan, at den ensidige 

10  Bae og Waastad: Erkjennelse og anerkjennelse – en introduksjon“.

11  I Relationer – Et dialektisk perspektiv kap. 7 definerer Scbibbye anerkendelsens ingredienser som: at lytte, at forstå, at ac-
ceptere og tolerere, og at bekræfte. For en bearbejdet og kortfattet fremstilling kan jeg henvise til min artikel: „Anerkendelse 
i sårbare relationer“.
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fokusering på det, der lykkes, er lige så reducerende 
som ensidig fokusering på problemer, fejl og mang-
ler. Lad os med udgangspunkt i en praksisfortælling 
udfolde anerkendelsesbegrebet yderligere.

Linda er 15 år, og hun bor på en døgninstitution. 
Linda har mange erfaringer med at blive mobbet i 
skolen og med kritik fra lærere. Hun bor på døgn-
institution, fordi begge forældre har et omfattende 
misbrug af alkohol, medicin mm. Hendes kontakt-
person er Bente. Bente synes det er svært at vinde 
Lindas tillid og har besluttet sig for, at hun fremover 
kun vil fokusere på det, der lykkes for Linda. Bente 
mener, at Linda har brug for ros og positiv bekræf-
telse, hun har fået kritik nok. Bente vil rose hende og 
fortælle hende, hvad hun gør, der er godt, og hvad 
hun er god til. I begyndelsen virker Linda meget 
skeptisk over for Bente. Linda reagerer med tilbage-
trækning, samtidig med at hun bliver mere interes-
seret i, hvornår Bente er på arbejde, hvordan Bente 
i det hele taget reagerer over for de unge, og Bente 
har tit en oplevelse af at blive vurderet og under-
søgt, når hun er sammen med Linda. Bentes strategi 
virker imidlertid efterhånden. Linda begynder at se 
mere op og smile til Bente, og hun beder efterhån-
den selv om at tale med Bente og være sammen med 
hende. Ligesom hun begynder at fortælle om sine 
smertefulde erfaringer. Af og til har Bente imidlertid 
en oplevelse af sig selv som kunstig og lidt fastlåst 
sammen med Linda, og det er vanskeligt for Bente at 
forholde sig til Lindas smertefulde erfaringer i fami-
lien og i skolen.

Det virker umiddelbart, at Bente roser. Som vi kan se, 
vækker Bente så at sige Linda med sin pædagogiske 

metode. Linda får lyst til kontakt med Bente, hun får 
lyst til at se mere op og til at fortælle om sine smer-
tefulde erfaringer. Linda bliver set og fortolket på en 
ny måde, idet perspektivet på hende vendes om, og 
i stedet for at blive kritiseret bliver hun nu rost, og i 
stedet for at få præsenteret fejl og mangler hos sig 
selv, bliver hun nu præsenteret for muligheder. Det 
giver Linda ny energi, nysgerrighed og måske håb for 
fremtiden og for egne muligheder. Linda får et blik 
på sig selv, som hun har manglet. Og det er i sagens 
natur godt. Men samtidig kan man sige, at Linda 
med Bentes strategi bliver præsenteret for et ligeså 
ensidigt perspektiv som det kritiske, hun bliver mødt 
med i andre sammenhænge. Det kun at se og høre de 
sider hos Linda, Bente finder grund til at vurdere po-
sitivt, giver ikke Linda lejlighed til at dele sine mere 
komplekse oplevelser med Bente og ad den vej få et 
mere afgrænset og reflekteret forhold til indre tilstan-
de. Det væsentlige her bliver således, hvordan Bente 
kommer videre i sin relation til Linda, hvordan hun 
fremover forholder sig til Lindas vanskeligheder og 
smertefulde erfaringer, og hvordan Bente forholder 
sig til sig selv i relationen til Linda. Bente har låst sig 
selv fast i en bestemt måde at reagere på over for Lin-
da, en bestemt strategi, og det har som konsekvens, 
at Bente oplever at tabe autenticitet og vitalitet i 
samspil med Linda. Faldgruben i såkaldt ressource-
orienterede metoder kan netop være, at vi med vo-
res strategi og opmærksomhed på at gøre og sige det 
rigtige og holde fokus på muligheder mister vitalitet 
og autenticitet, der er den nødvendige klangbund for 
etablering af udviklingsstøttende relationer. Udvik-
lingsstøttende relationer bæres af og næres ved mø-
det mellem levende menneskers oprigtige interesse, 
indlevelse og involvering i hinanden.
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Det kan imidlertid være vanskeligt at definere, hvad 
det vil sige at være autentisk i professionelle rela-
tioner, og der findes forskellige bud på autentici-
tet, men lad os her holde os til Sterns og Schibbyes 
overvejelser. Som professionel er man netop ikke 
privat, og der kan opstå følelser og tanker hos den 
professionelle, det ikke er hensigtsmæssigt at give 
udtryk for. Ligesom den professionelles egne pro-
blemer oftest må holdes uden for den professio-
nelle relation. Stern taler om autenticitet som det, 
at der i mødet vises et personligt aspekt af selvet 
som et resultat af en følelsesmæssig påvirkning fra 
den anden. Altså at man, når man påvirkes følel-
sesmæssigt, er i stand til at reagere ud fra sig selv 
på en måde, så der i udtrykket er direkte forbin-
delse mellem følelser og oplevelser i situationen: 
„Dette udtryk afdækker en personlig signatur over 
for den anden, som skaber en ny dyadisk tilstand, 
der er specifik for de to deltagere.“ 12 At være auten-
tisk knytter således an til at kunne være personligt 
tilstede og give dette personlige nærvær udtryk i 
samspillet. Det er forudsætning for at etablere en 
unik relation, der baserer sig på lige præcis disse 
to menneskers forhold til hinanden. At være auten-
tisk til stede i samspillet er nødvendigt for at skabe 
grundlag for, at der kan opstå et egentligt møde. 
Stern taler om mødeøjeblikket som det øjeblik, hvor 
der kan ske betydningsfulde ændringer i relationer 

mellem mennesker. Det øjeblik, hvor den tavse vi-
den om relationer spontant kan ændres. 

Det er en pointe i dialektisk relationsforståelse, at 
begge parter i relationen er til stede som subjekt. 
Det vil sige, at relationen udgøres af to oplevelses-
verdner, der begge har gyldighed. Således er den 
professionelle selvsagt også til stede som subjekt. 
I den forbindelse skriver Schibbye: „Når jeg siger 
subjekt taler jeg ikke om subjekt i betydningen at 
kunne give udtryk for egne problemer, men at være 
et subjektivt center for oplevelse i relationen.“13 Den 
professionelle skal kunne være nær sin egen ople-
velsesverden uden at være privat. Det er en forud-
sætning for, at den professionelle kan afstemme sig 
i forhold til den andens følelser og oplevelsesver-
den, og det indebærer, at hun formidler følelser fra 
sit eget centrum. Det ligger i indlevelsen og i det at 
dele følelser. Når følelser deles, sker det netop mel-
lem to forskellige oplevelsesverdner. Anerkendelse 
indebærer således ikke, at den professionelle skal 
udelukke sit eget perspektiv. Schibbye taler lige-
frem om, at selvbevidstheden skal møde modstand 
for at kunne udvikle sig. At bevare sig selv som sub-
jekt, som et menneske med egen oplevelsesverden 
og perspektiver, forskellige fra den andens, rummer 
i sig selv en modstand, der er afgørende for udvik-
ling.14 

12  Daniel Stern: „Ikke-fortolkende mekanismer i psykoanalytisk terapi: „Noget mere end fortolkning“ i Affektregulering i udvik-
ling og psykoterapi s. 251.

13 Relationer – Et dialektisk perspektiv s. 277.

14  Schibbye udfolder dette aspekt ved udvikling i relationer flere steder. Blandt andet i Relationer – Et dialektisk perspektiv s. 
278 og 297.
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Hvis vi vender tilbage til samspillet mellem Linda og 
Bente, kan vi se, at konsekvensen for Linda er, at 
hun mister mulighed for at være i relation med et 
(ind)levende og vitalt nærværende menneske, der 
interesserer sig for hende og vil hende umiddelbart. 
Et menneske, som hun kan opleve som forskelligt 
fra sig selv. Bente og Linda mister mulighed for, 
at der kan opstå et egentligt møde mellem de to. 
Samspillet mellem Linda og Bente baserer sig på, 
at den ene (Bente) vurderer den anden (Linda), og 
det betyder, at relationen stivner og ikke bidrager til 
udvikling af selvrefleksion eller for den sags skyld 
til ændring af den tavse relationelle viden, der for 
Linda er båret af, at relationer mellem mennesker er 
baseret på vurderinger. Bentes bidrag i relationen er 
baseret på en strategi, der ekskluderer det vanske-
lige og sårbare, og det spærrer for Bentes mulighed 
for at være til stede som subjekt. Man kan sige, at 
begge parter reduceres, og nærværet i samspillet vil 
lide under det. Begge kan se, høre og mærke ‘no-
get’, der ikke må gives opmærksomhed. 

Anerkendelse er en grundlæggende indstilling

Anerkendelse vedrører vores grundlæggende ind-
stilling til menneskers udvikling og erkendelse og er 
som sådan ikke nogen pædagogisk metode. At be-
stræbe sig på at være anerkendende i pædagogisk 
praksis og udvikle en anerkendende grundindstil-
ling er derfor ikke noget, man en gang for alle kan 
lære på et kursus som en ny pædagogisk metode 
eller strategi, idet anerkendelse er uforenelig med 

strategiske og instrumentelle tilgange til menne-
sker. Det handler således ikke om at finde bestemte 
måder at udtrykke sig på eller at reagere på. Spørgs-
målet bliver så, hvordan man som professionel ud-
vikler og styrker sin evne til at være anerkendende, 
og hvordan anerkendelse konkret kan se ud og lyde 
i samspil mellem mennesker. Schibbye skriver om 
anerkendelse:

„At være anerkendende er ikke en tilstand, men 
en proces, og vi fejler hele tiden i vores forsøg på at 
bevare en sådan holdning. Men anerkendelse kan 
være en slags stillads for det, der opbygges i forhol-
det (…)“ 15

Anerkendelse som en slags stillads for forholdet 
forstår jeg som vores indstilling til andre mennesker 
og til relationen, en indstilling, der giver os retning, 
men som vi kan falde ud af og blive ført væk fra af 
forskellige grunde. Det må betyde, at det at udvikle 
evnen til at være anerkendende i praksis indebærer, 
at man løbende arbejder med sit syn på de menne-
sker, man arbejder med, sine oplevelser af andre og 
med sit forhold til sig selv. Schibbye nærmer sig sin 
forståelse ved også at definere, hvad anerkendelse 
ikke er:

„Anerkendelse er ikke forenelig med præstationer 
eller ambitioner i forhold til klienten eller om at have 
et mål, om at bruge en teknik eller om at være instru-
mentel. Anerkendelse favner samværsmåder eller 
samværsmodi, en levet måde at være sammen med 
andre på. For at sige det helt enkelt: Anerkendelse 
er ikke noget man har, men noget man er.“ 16

15 Relationer – Et dialektisk perspektiv s. 299.

16 Relationer – Et dialektisk perspektiv s. 281.
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Anerkendelse knytter sig til vores måde at være til 
stede på og er altså noget, man er, snarere end no-
get man gør. Men det, man er, kommer til syne i ens 
perspektiver og i ens bidrag i relationen og kan som 
sådan iagttages og gøres til genstand for refleksion. 
Det vil derfor være nødvendigt i praksis at integrere 
og løbende arbejde med forskellige måder, der kan 
fastholde praksis. Der kan være tale om videoop-
tag, båndoptagelser, praksisfortællinger eller andre 
former, der kan afgrænse og fastholde et udsnit af 
hverdagspraksis, således at vi kan få lejlighed til at 
se på samspillet i relationen, vores eget og den an-
dens bidrag, og sammen med kolleger analysere og 
overveje, hvad der sker, og hvordan samspillet kunne 
forbedres. I denne proces vil den professionelle, hvis 
samspil er i fokus, have brug for kollegernes anerken-
dende forholdemåde, og det betyder også en accept 
af, at der næppe gives nogen enkel opskrift på, hvor-
dan et bidrag skal fortolkes. Således taler Schibbye 
også om to niveauer i sin forståelse af anerkendelse. 
•  Et overordnet niveau, hvor anerkendelse er ind-

bygget i relationen. Det vil sige, at vores forhold til 
hinanden er præget af kvaliteter som tillid, åben-
hed, gensidighed og respekt for den andens ople-
velsesverden. At etablere og udvikle dette niveau 
tager som regel tid, og vores konkrete måde at for-
holde os i samspillet bidrager til, at det udvikles. 

•  Et konkret praksisniveau, hvor vi kan iagttage, 
hvad der sker i samspillet, hvad vi hver især bidra-
ger med. Det, vi gør på dette niveau, er som nævnt 
med til at etablere og udvikle kvaliteterne ved det 
overordnede niveau.

For reelt at vurdere samspillet er vi således nødt til 
at forholde os dialogisk til, hvordan det overordne-
de niveau er, eller sagt med andre ord at forholde os 
til den relation, parterne har til hinanden.

Det er som nævnt næppe muligt altid at forholde 
sig anerkendende. Vi vil i samspil med andre men-
nesker løbende blive presset på måder, der udfor-
drer vores evne til anerkendelse. Det afgørende er 
at kunne genvinde sig selv i relationen og genvinde 
en anerkendende grundindstilling. Det vil sige, at vi 
i praksis har en vis evne til løbende selvrefleksion, 
hvilket også indebærer, at vi kan tåle at ’fejle’ i for-
hold til vores bevidste intentioner. Berit Bae taler 
om at kunne „hente sig selv ind igen“, når vi har mis-
tet den anerkendende grundindstilling og tabt øje 
for den anden som subjekt.17

Man kan tale om at være anerkendende som no-
get, man er mere eller mindre, det vil sige i hvilket 
omfang, man er i stand til at bevare indstillingen, 
men man kan ikke anerkende et andet menneske 
lidt eller halvt. Det vil nok være umuligt at finde en 
professionel, der altid er anerkendende, og om-
vendt vil det formodentligt også være vanskeligt at 
finde en, der aldrig er anerkendende. Imidlertid vil 
man kunne finde pædagogiske kulturer, hvor hele 
grundlagsforståelsen af den pædagogiske opgave 
og af de mennesker, man arbejder med, er under-
kendende og tingsliggørende. Vi kan eksempelvis 
se det i den praksis, der forstår struktur som iden-
tisk med regler og ydre rammer, og som ofte henter 
sin begrundelse i generelle forståelser af målgrup-
pen – uanset om det er børn, unge eller voksne. 

17  Berit Bae: „På vej i anerkendende retning“, Social Kritik nr. 88 s. 67. 
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Den institutionskulturelle og generelle underken-
delse slår nemmest igennem, når det drejer sig om 
mennesker, det er vanskeligt for de professionelle 
at opleve kontakt med, hvor kommunikationen er 
kompliceret og den professionelle har svært ved at 
finde mening i de initiativer, der tages. Det er ofte 
mennesker med diagnoser eller mennesker, der af 
andre grunde har særlige behov, der udfordrer både 
vores viden og umiddelbare evne til forståelse og 
indlevelse og derved den enkelte professionelles 
handlekompetence. I en vanskelig og uoverskuelig 
praksis, hvor vi bevidst eller ubevidst ikke oplever 
at slå til, kan vi skabe lidt orden, lidt overblik og der-
ved lidt tryghed ved at etablere regler og strukturer 
og aftale generelle forholdemåder og undlade at se 
det andet menneske som individuel eksistens. Pri-
sen er imidlertid høj. I et dialektisk perspektiv bety-
der det dehumanisering af både professionelle og af 
børn, unge eller brugere. 

Anerkendelse i relationen betyder, at den enes 
perspektiv i mødet med den andens bliver gen-
kendt, styrket og afgrænset. Man kan sige, at man 
får sit perspektiv reflekteret i den andens bevidst-
hed og tilbage som genkendt af den anden. Idet 
man anerkendes, ser man så at sige sig selv, sit 
eget perspektiv udefra – fra den andens bevidst-
hed. Anerkendelse betyder i Schibbyes forståelse, 
at den andens eksistens bekræftes, den anden 
ses og høres på sine egne betingelser som et unikt 
individ – uanset aktuel tilstand. At forholde sig 
anerkendende i praksis forudsætter, at vi for en 
stund kan slippe vores eget ståsted og være med 
den anden. Det udfordrer vores naturlige behov for 
kontrol og overblik over situationen, og det udfor-
drer vores automatiske perceptionsprocesser, der 

søger mening og helhed – naturligvis ud fra vores 
individuelle subjektive forforståelser. Det kan være 
angstprovokerende at slippe sit eget sted og vil nok 
altid indebære en oplevelse af usikkerhed. Således 
vil den professionelles evne til at rumme sin egen 
usikkerhed, hendes tillid til hvor hun selv står, og til 
at hun kan komme tilbage til sig selv igen, udfordres 
løbende i anerkendende relationer.
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Dokumentation og evaluering – 
mellem teori og praksis

af Torben Næsby, lektor, cand.mag.

I denne artikel vil forholdet mellem teori og praksis 
blive belyst og diskuteret med refleksion og kom-
munikation i forbindelse med pædagogers arbejde 
med dokumentation og evaluering som omdrej-
ningspunkt. Der anlægges et pædagogisk perspek-
tiv på begreberne dokumentation og evaluering 
som metoder til synliggørelse af praksis. Metoder 
til didaktisk at begribe og reflektere over, hvordan 
teori, her forstået som ny viden og nye krav rettet 
mod praksis, kan implementeres i praksis, og hvor-
dan man med udgangspunkt i praksis kan formulere 
ny viden, teori og begreber om praksis.

Den samme begivenhed i praksis kan opfattes vidt 
forskelligt afhængig af hvem, der iagttager og tolker, 
og hvilken forståelsesramme, det sker ud fra. I de 
aktuelle diskussioner om læring, dokumentation, 
læreplaner og indholdsplaner og inden for pædago-
gisk videnskab udmønter dette forhold sig i forskel-
lige strømninger eller spor af virkeligheden. Valget 
af den måde, man vil arbejde på, begrundes i disse 
forskellige perspektiver. Skal nye krav og opgaver, 
f.eks. lovbestemte læreplaner for dagtilbud eller 
andre politisk bestemte indholdsplaner for skole-
fritidsordninger, omsættes til og implementeres i 
praksis, eller skal praksis undersøges og dokumen-
teres mhp. at godtgøre, hvordan praksis lever op til 
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målene? Man kan metodisk arbejde fra praksis mod 
teori (induktivt) eller fra teori mod praksis (deduk-
tivt). Begge tilgange er vigtige og begge har reflek-
sionen som omdrejningspunkt. Fælles er også, at 
praksis – og de værdier og mål, der udspringer heraf 
– skal kunne synliggøres og italesættes, for at den 
skal kunne evalueres og værdisættes. Hvad skal vi 
gøre, som er nyt? Hvad skal vi eventuelt fortsætte 
med, og hvad skal vi lade være med? Refleksionerne 
skal også kommunikeres mellem deltagerne i prak-
sis og formidles til interessenter uden for praksis.

Når refleksion bliver vigtig som omdrejnings-
punkt, både for stillingtagen til nye krav, og før be-
slutninger om ændringer i praksis, bliver det vigtigt, 
at forudsætningerne, betingelserne, for refleksio-
nen bliver tydelige.1 Hvis nye centralt fastsatte mål 
ureflekteret tolkes ind i institutionernes hverdag, 
overses personalets værdigrundlag og de betingel-
ser, der udgøres af institutionens ressourcer, delta-
gernes holdninger og kompetencer, organiseringen 
af opgaverne mv. Vi tror derfor måske, at vi arbejder 
mod nye mål, men vi kan ikke vide det, for det er 
ikke sikkert, at organisationen har ændret sin måde 
at agere på.

I et mere organisatorisk perspektiv kan det tyde-
liggøres ved hjælp af Leavits organisationsmodel2. 
Nye krav og forventninger til pædagogisk praksis 
påvirker:

Strukturen, dvs. den aktuelle aktivitetsstruktur, 
dagens rytme, regler og retningslinier, traditioner og 

rutiner. Organiseringen forstås også som ledelses-
stil og beslutningsformer, bestyrelse og eksterne 
samarbejdspartnere.

Ressourcerne, dvs. fysiske rammer, normering, 
teknologi, økonomi og tid.

Deltagerne, dvs. hvilken viden, alder, køn, kom-
petencer osv. personale og børn har, hvilke holdnin-
ger og værdier de har, det psykiske arbejdsmiljø og 
omgangstonen.

Opgaver og mål, dvs. den pædagogiske målsæt-
ning, den lokale børnepolitik, indholdsplan og læ-
replan – de pædagogiske grundholdninger, lærings-
syn osv., der definerer forståelsen af opgaverne og 
deltagernes selvforståelse i denne forbindelse.

En vigtig pointe er, at nye krav, f.eks. om at udar-
bejde indholdsplaner for SFO3, ikke kan og skal ses 
isoleret som noget, der påvirker mål og opgave. Det 
påvirker hele organisationen. Et ofte hørt argument 
imod nye krav er, at „det har man ikke tid til“. „Hvor 
skal tiden komme fra? Den går fra arbejdet med bør-
nene!“ Her er det f.eks. vigtigt at se, at hvis den sam-
lede mængde af ressourcer til opgaveløsningen er 
uforandret, må ressourcerne prioriteres anderledes. 
Man kan ikke fortsætte med at gøre det, man plejer 
at gøre, men må lægge arbejdet om, så f.eks. ind-
førelse af nye metoder (dokumentation) planlægges 
meget præcist og konkret – hvem gør hvad, hvornår? 
– indtil de er indarbejdet i praksis og bliver en del af 
kulturen i organisationen. 

En anden vigtig pointe er, at nye krav optræder 

1 Se også Hausgaard Jensen i nærværende artikelsamling.

2  Harold Leavit (1965) I: Bakka, Jørgen Frode og Fivelsdal, Egil (1997): „Organisationsteori“, Handelshøjskolens Forlag. 

3 Aktuelt indholdsplan for DUS, Aalborg kommune 2005.
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umiddelbart som en meget synlig del af kulturen. 
Men dette formelle aspekt udgør kun 10% af kultu-
ren. De usynlige og uformelle aspekter, f.eks. hold-
ninger og værdier, traditioner og rutiner, udgør 90%. 
Dette billede af et „organisatorisk isbjerg“ demon-
strerer, hvilken udfordring det i virkeligheden er at 
ville eller skulle forandre praksis. Det bliver derfor 
vigtigt at medtænke, at forandringer ikke kan gø-
res ved at sætte hele organisationen på den anden 
ende, men ved at tage én ting ad gangen. At udpege 
præcise mål ud af den samlede kontekst og handle 
så konkret som muligt. At få „syn for sagen“ gennem 
pædagogisk dokumentation og kommunikation af 
refleksioner over dokumentation.

Hvad vil vi dokumentere, hvorfor vil vi det, hvem 
skal gøre det og med hvilke ressourcer? 

Didaktisk perspektiv

Når man kommunikerer refleksioner over pædago-
gisk dokumentation bliver den et didaktisk værktøj, 
der ikke blot synliggør f.eks. børnenes læring og til-
vækst af kompetencer. Den viser også tilbage til mil-
jøet. Det vil sige til den/de voksne, der er i rummet 
sammen med børnene og rummet selv. Dokumen-
tationen påvirker og bliver en del af det miljø, den 
udføres i og derfor også en del af selve læreproces-
serne. Eller man kan vende den om og sige, at når 
læring er forbundet med situationer i konteksten, 
bestemmes den også af dokumentationens inten-
tion ind i bestemte læringsrum. Den er med til at 
give læringen mening og retning, således at kvalite-
ten af den læring, der finder sted, bestemmes af den 
samlede kontekst (Rinaldi 2004). Dokumentation og 
evaluering af praksis handler om, hvorvidt pædago-
ger kan etablere relationer til praksis, hvor der kan 

etableres dialoger om modeller for praksis, som alle 
forstår og kan deltage i. Pædagogen går i dialog med 
kollegaerne og børnene i praksis og skaber rum for 
medindflydelse og aktiv selvudfoldelse, så børnene 
kan forfølge deres egne interesser og projekter.

Når pædagogerne sætter fokus på praksis i form 
af egne dokumentationsarbejder, modsvares og ud-
fordres praksis af aktuel teori og refleksion med det 
formål at kvalificere såvel praksis som pædagoger-
nes evne til at arbejde med dokumentation. 

Der kan, som tidligere nævnt, arbejdes induk-
tivt på den måde, at selvvalgte problemstillinger i 
praksis beskrives, analyseres og vurderes i forhold 
til hvilke læreprocesser, den understøtter. Og der 
kan arbejdes deduktivt, så man med afsæt i f.eks. 
indholds- eller læreplanens mål analyserer, hvorvidt 
pædagogiske forløb i hverdagspraksis faktisk bidra-
ger til, at målene opfyldes.

I praksis planlægges indsatsen med afsæt i pæ-
dagogernes mål – institutionens værdigrundlag og 
tolkning af indholdsplanens mål, læreplanens mål 
osv. – der som sådan begrunder målene. Pædago-
gerne reflekterer over intentionerne (Hvad er vi ude 
på?) og begrundelserne (Hvorfor er vi det?) samt 
pædagogisk planlægning (Hvordan vil vi gøre det?). 
I den forbindelse må pædagogerne overveje deres 
læringssyn og hvordan målene og intentionerne for 
den pædagogiske virksomhed skal kunne opnås i 
og med, at pædagogerne er opmærksomme på bør-
nenes egne mål og egen læring. 

Ifølge Knud Illeris kan læring beskrives som en 
proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og 
færdigheder gennem de erfaringer, de gør sig ved 
at deltage og bidrage i samspil med andre (Illeris 
2006). Læring ses som en funktion og et resultat af 
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den interaktion (samspil og kommunikation), som 
det indgår i med sine omsorgsgivere, de andre børn, 
den bog der læses, den film der ses osv. og som re-
sultat af indre psykiske processer, hvor læring som 
produkt eller kompetencetilvækst ses som en varig 
psykisk ændring.

Børn er altså aktive, de skaber deres egen læring, 
alene eller sammen med andre i et spontant opstået 
eller planlagt læringsrum.

I samspillets forskellige relationer skabes forskel-
lige muligheder og begrænsninger for læring. I pæ-
dagogisk arbejde kan vi analytisk operere med fire 
læringsrum. Der vil hele tiden være overgange og 
sammenfald mellem rummene – derfor netop kun 
en analytisk distinktion.

De fire læringsrum 4

Børnenes egen aktive virksomhed og den pædago-
giske virksomhed – i den pædagogiske proces – har 
fokus mod en fælles horisont af muligheder. En ho-
risont som er fælles, men som opfattes forskelligt af 

hhv. børn og voksne. Det, de voksne er ude på, op-
fattes ikke nødvendigvis sådan, som børnene opfat-
ter det. De voksne kan have en intention om at lave 
bål med det formål, at børnene skal lære, hvordan 
man gør og ikke mindst, hvordan man omgås åben 
ild. Siden hen kan der bages snobrød, steges pølser 
og hygges omkring bålet. Børnene kan måske godt 
se dette perspektiv, men kan lige så vel være opta-
get af, hvem af de andre børn der skal være med, 
eller hvordan de så kommer i en position, hvor de 
bliver bemærket af én, de gerne vil være venner med 
osv. Børnene har deres egne motiver for at deltage 
i aktiviteten; der er altid noget også de er „ude på“. 
Hvor den pædagogiske virksomhed går fra krav – et 
„skal“ – til et mål, nemlig hvad børnene forventes at 

lære eller kunne komme 
til at lære – eller et „må“ 
forstået som det, de 
voksne giver dem lov til 
– går børnenes perspek-
tiv fra et „kan“ til et „vil“. 
Ud fra deres kapacitet og 
selvforståelse søger de 
nemlig at udvide denne 
for at opnå det, de selv 
„drømmer om“; at få en 
ven, at få en succes osv. 
Det skal pædagogerne 
hele tiden være opmærk-

somme på, fordi børnenes motivation for at lære 
noget afhænger af det, de ser, som deres eget per-
spektiv. De ser ikke nødvendigvis, at det er godt at 
lære at omgås åben ild, hvad enten det begrundes 

Børn har ringe indflydelse
på indhold og form

Børn har høj indflydelse på 
indhold og form

De voksne har høj 
indflydelse på 
indhold og form

1. læringsrum
Voksenskabt læringsgrundlag
Den voksne går foran barnet

2. læringsrum
Voksenstøttet læringsgrundlag
Den voksne går ved siden af 
barnet

De voksne har lav 
indflydelse på 
indhold og form

4. læringsrum
Socialisering
Ubevidste hverdagshandlinger 
som grundlag for læring

3. læringsrum
Leg og spontane oplevelser 
som grundlag for læring
Den voksne går bag barnet

4  Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende (2004): Undervisningsmateriale, www.laereplan.info.
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kulturteoretisk eller færdighedsmæssigt (f.eks. for 
at undgå at brænde noget forkert af engang i fremti-
den). Illeris kalder det drivkraften, der ud over tillid 
og tryghed som læreforudsætning handler om vilje 
og motivation. 

Skitseret i en model, se oven for, må man altså have 
fokus på relationen; er her trygt og rart at være, og 
på intentionerne (mål), på én og samme tid (se også 
Hviid 2004). Dette „kryds“ i fokus lægges gennem 
de pædagogiske rum; altså gennem den måde akti-
viteten er tilrettelagt på. Det kan skitseres i en udvi-
det model (se neden for). De voksnes styring af ak-
tiviteten i 1. rum, de voksne går foran børnene: Der 
skal være sten eller andet ikke brændbart rundt om 
bålet, det skal bygges op på en bestemt måde osv., 
kan gå over i, at dette sker i samarbejde og i dialog 
med børnene i 2. rum, hvor den voksne går ved si-
den af – til, at de voksne lader børnene selv rette 
bålet an og antænde det i 3. rum, hvor de voksne går 
bagved børnene. 

Det ikke italesatte rum – alt det andet, der også 
foregår i konteksten, der ligger som muligheder, der 
kan inddrages, men som aktuelt ikke inddrages – 

betegner vi som socialisering, det 4. rum. Her finder 
vi den ubevidste indkulturering, den underliggende 
organisering, f.eks. af legepladsens indretning mv., 
som der ikke fokuseres på i situationen. I organisati-
onsmodellen taler vi her om de 90% af kulturen.

Overvejelser om metode og bevidst valg af lærings-
rum tager udgangspunkt i, at man i den pædago-
giske praksis som en væsentlig del af sin opgave 
beskriver, forstår og fortolker praksis. Det gælder 
først og fremmest børnenes, kollegaernes og ens 
eget betydningsunivers. Det vil sige børnenes, kol-
legaernes og ens egen oplevelse og forståelse i og 
af praksis. 5

Forståelsen af praksis er som nævnt ord afhængig 
af „øjnene der ser“. Og øjnene, der ser, er afhængige 
af et grundlæggende menneske- og samfundssyn, 
kulturelle vilkår, men også af de individuelle livserfa-
ringer, f.eks. både pædagogernes egne og børnenes 
opvækst- og livsbetingelser. Det er ikke tilfældigt, 
hvilket læringssyn man anlægger som pædagog. I 
systemteoretisk perspektiv bliver det vigtigt at se, at 
logikken i de fire læringsrum er forskellig – og at der 
kommunikeres på forskellig måde. Børnene har jo 

5  For uddybning af dette, se Næsby, Torben og Peter Larsen: Kvalificering, SCS Forlag (1999).
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deres egen måde at kommunikere på, f.eks. i deres 
leg. Det betyder på den ene side, at denne særlige 
logik og kommunikation skal anerkendes, men på 
den anden side betyder det ikke, at børn skal være 
overladt til sig selv. Pædagogen har stadig ansvaret 
for, at der f.eks. er kvalitet i de sociale relationer, og 
at børnene taler ordentligt til hinanden.

Når man prøver at forstå det, der sker i praksis, 
skal de handlinger, ytringer, begivenheder og situa-
tioner, man i sin praksis fokuserer på, omformes til 
noget, der kan forstås og giver mening. Men praksis 
er allerede tillagt mening og betydning af de menne-
sker (f.eks. børn og pædagoger), der handler i prak-
sis. Derfor er handlinger i praksis ikke tilgængelige 
for „ren“ iagttagelse. De må fortolkes som værende 
udtryk for noget. Derfor er fortolkning og forståelse 
grundlæggende metodiske begreber. En voksensty-
ret aktivitet i læringsrum 1 er tillagt mening på for-
hånd af pædagogerne; hvilket ikke er det samme 
som, at børnene tillægger det netop den betydning 
for dem selv. Endvidere er det vigtigt at pointere, 
at den pædagogiske praksis ikke udspiller sig i et 
samfundsmæssigt, socialt og kulturelt tomrum. Der-
for må forståelsen af praksis også altid omfatte en 
forståelse af de samfundsmæssige, sociale og kul-
turelle vilkår (læringsrum 4). Det er jo dem, som i høj 
grad har skabt og til stadighed er med til at skabe 
den pædagogiske praksis og menneskene i den. Når 
vi taler om refleksion i praksis, er denne forståelse 
næsten altid indlejret i pædagogens selvforståelse 
som erfaringer i det ubevidste lag. Dvs. at største-
delen af den viden, teori og erfaring, pædagogen 
trækker på i sine handlinger, ikke aktuelt reflekteres 
i situationen. Vi må dog forudsætte, at dette gøres 
i forbindelse med dokumentationen, for det skaber 

jo netop begrundelserne for, hvordan planlægning 
og gennemførelse skal foregå.

Modellen med forforståelse, kommunikation osv. 
ligner den måde, vi ræsonnerer på i dagligdagen. 
Der er ingen principiel forskel. Pædagogisk prak-
sisviden/praksisforståelse kan ikke være objektiv i 
betydningen værdifri. Hvis pædagogen ikke er invol-
veret med sine værdier, kan forståelse slet ikke ska-
bes. Men fordi praksisviden ikke kan være objektiv 
i den gængse forstand, behøver det ikke at diskva-
lificere denne viden. Forståelse er altid knyttet til en 
sag eller et emne og altså bundet til en situation.

Den enkelte pædagog kan ikke udlægge og for-
tolke praksis(data) fuldstændigt vilkårligt. Hun er af 
gode grunde forpligtet, og tilfredsstillende tolknin-
ger må danne en indre meningsmæssig sammen-
hæng i det virkelighedsbillede, som børnenes udta-
lelser og handlinger samlet danner. Det kan gøres 
ved f.eks. at lade børnene forholde sig til, om der er 
overensstemmelse mellem deres udsagn/handlin-
ger og pædagogens fortolkning af dem. De må også 
danne en meningsmæssig sammenhæng mellem 
pædagogens forforståelse og børnenes handlinger 
og ytringer, hvor pædagogen er så eksplicit som mu-
lig om egne normer og værdier, teoribrug og erken-
delsesinteresser (autentisk).

Det vil altid være et åbent spørgsmål, hvad der 
er relevant at inddrage i situationen for at opnå en 
tilfredsstillende forståelse. Pædagogen er forpligtet 
på at begrunde, hvorfor de momenter, som hun har 
inddraget i praksisbeskrivelsen, er de relevante. 

At forskellige pædagoger i den samme persona-
legruppe kommer frem til forskellige resultater er 
ikke en svaghed. Det er tværtimod en styrke, hvis 
det bliver udgangspunktet for en kommunikation 
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om, hvorfor forskellige personer ser noget forskel-
ligt i den samme situation. Dermed er vi tilbage til 
det stof, som kommunikationen handler om – den 
praksis, som anskueliggøres gennem dokumenta-
tionen. Det bliver nemlig vigtigt at kunne dokumen-
tere, hvordan og hvorfor man er kommet frem til, at 
en bestemt praksis er bedre end en anden. Og det 
er vigtigt at anvende metoder, der gør den mundt-
lige dialog og dialogbaserede evaluering skriftlig, så 
man faktisk efterfølgende kan se, hvordan praksis 
er begrundet, planlagt og gennemført.

Dokumentation… 

Dokumentation kan foretages med mange forskel-
lige værktøjer (video, skriftlige iagttagelser, fotos, 
tegninger, båndoptagelse osv.), men med særlig 
fokus på følgende opmærksomhedspunkter:
•  Der vælges et udsnit af praksis, som ønskes do-

kumenteret. Udvælgelsen sker på baggrund af en 
undren, en nysgerrighed, en hypotese, der opstår, 
eller en teori, man ønsker at undersøge blandt 
børn og/eller voksne.

•  Hermed synliggøres en konkret gengivelse af vir-
keligheden, der tolkes og reflekteres i fællesskab. 
Refleksion og tolkning sker gennem analyse af den 
beskrevne praksis ud fra egne og andres profes-
sionelle forforståelse og erfaringer, teori, fagetik 
og værdigrundlag (børnesyn). 

•  Den bearbejdede dokumentation kan tjene flere 
formål. Den ændrer praksis og fører pædagogerne 
og børnene videre i praksis. Den „lytter“ til børne-

nes teorier, tænkning og handlinger, den styrker 
og synliggør pædagogernes faglighed (den reflek-
terende praktiker), og den giver viden om børnene 
tilbage til børnene og forældrene.

På denne måde bruges de indsamlede data som 
kommunikation og til at formidle, hvad der sker i 
praksis, og hvordan de pædagogiske metoder og 
udvalgte aktiviteter leder frem mod de pædagogiske 
mål.

Dokumentation, der bruges til at ændre praksis un-
dervejs i dokumentationsprocessen, har et værd-
sættende perspektiv. Dokumentationen har visse 
forudsætninger, siger Carla Rinaldi.6 „Hver doku-
mentation er unik, og det medfører, at hver lærepro-
ces er unik“ (Rinaldi 2002, 2004). Det vil sige, at alle 
lærer på forskellig måde. En forudsætning for pæ-
dagogernes arbejde med dokumentation er, at hver 
pædagog formulerer sine tanker om, hvad værdier 
er. Når værdierne har et relations- og ressourceori-
enteret perspektiv, bliver en vigtig opgave at lytte til 
barnets teorier. Og det mest værdifulde redskab til 
at lytte er dokumentationen. Dokumentationen er 
der, hvor man vurderer og reflekterer over de veje, 
man vælger at gå under processen. Og dette bety-
der også, siger Carla Rinaldi, „at dokumentationen 
bliver et redskab – ikke bare for at støtte børnenes 
læreprocesser, men også et redskab for pædagogen 
til at lære sig at lære nogen noget“.

For at dokumentationen bliver en del af proces-
sen, må pædagogen som nævnt tidligere kunne 

6  Mariaka Gredin (2002): Det finns ingen objektiv utvärdering“ i : „Modern barndom nr 7. Reggio Emilia Institutet, Stockholm. 
Oversættelse af konferenceoplæg v. Carla Rinaldi.
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identificere de områder, som børn er optaget af. 
„Man må … huske på, at dokumentationen tager sin 
begrundelse i pædagogens subjektive synspunkt. 
Og eftersom vi kun kan se, det vi ser, er det vigtigt 
at konfrontere sig med, hvad de andre pædagoger 
ser. Vi er nødt til på denne måde at reflektere over 
processen, så den bliver et tema for dialog og reflek-
sion for mange. Dokumentation har også en vigtig 
opgave som hukommelsesstøtte, hvilket er vigtigt 
for læringen. Derfor er det nødvendigt, at børn og 
pædagoger sammen standser op og reflekterer over 
den fælles proces“ (Rinaldi 2002). 

Hvilket læringsrum arbejdes der f.eks. i? Hvordan 
inddrager vi børnenes perspektiv? I læringsrum 1 
kan man sige, at pædagogen først observerer bør-
nene, det kan være børnenes leg i læringsrum 3. 
Med afsæt i observationerne igangsætter pædago-
gen aktiviteter for dernæst at dokumentere disse 
og til slut reflektere og tolke. Fremgangsmåden er 
her i udgangspunktet induktiv, når der tages afsæt 
i børnenes aktiviteter, men bliver siden primært de-
duktiv og lineær. Det er pædagogens vurdering og 
værdsættelse, der er det ledende motiv. 

I læringsrum 2 dokumenteres mere i „spiral“. 
Børn og pædagoger tolker sammen i fælles aktivite-
ter og processer, udforsker og finder nye veje. Dette 
forudsætter dog, at alle bliver bevidste om deres 
subjektive synsmåde og tager ansvaret for det. At 
man kan se, at man er fuld af subjektivitet og kan til-
byde sin subjektivitet til andres subjektivitet. Her er 
fremgangsmåden mere induktiv end deduktiv; man 
kunne definere dokumentationen som en dialog, 
som ikke bare følger læreprocessen, men også er 
en del af den. „Alle individer er en del af hinandens 
læreproces. Subjektet eksisterer, men er hele tiden 

et subjekt i relationen. Læreprocessen og dokumen-
tationen er processer, hvor man ikke kan vurdere at 
barn uden dets sammenhæng. (I forhold til denne 
synsmåde er individuelle handleplaner problemati-
ske at bruge, da de ikke rummer dette syn på barnet 
og læring). Og frem for alt kan man ikke inddrage et 
nyt vurderingsredskab i sin praksis, hvis man ikke 
har gjort sig klart, hvilke værdier denne praksis står 
for.“ (Rinaldi 2002).

I læringsrum 3 værdsætter dokumentationen i 
endnu højere grad børnenes egne perspektiver og 
læreprocesser. Her er det ikke nok med ét redskab 
til dokumentation og vurdering - der er brug for man-
ge. Dette for at kunne indfange hvordan vurderingen 
også bliver en del af læreprocessen, af den proces, 
hvor individet skabes. Der er tale om en epistemolo-
gisk vurdering, en vurdering som også skaber viden. 
Dokumentationen bliver redskab til vurderingen af 
vurderingen, og selve det, der gør, at processerne 
kan fortsætte. 

Som i læringsrum 2 kan pædagogen ved hjælp af 
dokumentationen nemlig kommunikere med børne-
ne om deres handlinger og de begivenheder, de ind-
går i. Det centrale ved kommunikationen er, at det 
er en tovejsproces. Pædagogen, der kommunikerer 
med børn vha. dokumentation, må gøre det med 
en moralsk/etisk indstilling. Der er som før nævnt 
tale om at skabe en subjekt-subjekt relation, idet 
flere typer af fortolkninger gør sig gældende, hvis 
pædagogen vil forstå børnene. For det første for-
tolkninger hos børnene eller barnet selv og for det 
andet pædagogens selvfortolkninger. Indsamling 
af praksisviden sker ved, at pædagogen kommuni-
kerer. I kommunikationen sker der en „korrigering“ 
af for-forståelsen, og pædagogen udvikler ny viden 
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(teorier) om børnene på baggrund af børnenes egen 
viden (egne teorier), der kan diskuteres med kolle-
gaerne. 

I praksis glider dokumentationen ofte ud og ind af 
de forskellige læringsrum, det er en overskridende 
proces, men hvis pædagogen vil gøre sig klart, hvil-
ke kompetencetilvækster, eller effekter om man vil, 
læringen medfører, må man kunne skelne mellem 
processer (der har værdi i sig selv, jf. ovenfor) og 
produkter. I første omgang mellem mere voksensty-
rede (fra teori til praksis) aktiviteter og det mere bør-
nestyrede (fra praksis til teori). I næste omgang mel-
lem pædagogisk dokumentation og evaluering. 

Pædagogisk dokumentationen er der, hvor man 
vurderer og reflekterer over de veje, man vælger at 
gå under processen. Dokumentationen er et redskab 
til at støtte børnenes læreprocesser og et redskab 
for pædagogen til at lære sig at lære nogen noget. 
Pædagogisk dokumentation er altså en fortløbende 
evaluering af pædagogisk praksis.

Taler vi om dokumentation til brug for evaluering, 
må pædagogen skifte perspektiv og reflektere over 
meningen med evaluering. 

Evaluering handler om at synliggøre og vurdere, 
hvordan man når specifikke læringsmål og hvilke 
mål, der er tale om. Dokumentation, der bruges til 
evaluering, ikke som værdsættelse, men som værdi-
sætning, indskriver sig i en særlig evalueringslogik 
og -metodik, hvor fokus rettes mod eksakte evalu-
eringsspørgsmål, udvalgte mål og aktiviteter, der 

vurderes ift. eksakte læringsmål. „Evaluering … er 
en systematisk vurdering af, om de anvendte meto-
der og aktiviteter bidrager til at indfri de opstillede 
mål.“7 Evaluering er altså ikke dokumentation men 
en konkret vurdering af konkrete elementer af den 
pædagogiske dokumentation mhp at kunne sige no-
get om forholdet mellem dokumentation og mål.

… og evaluering

Jeg vil i det følgende prøve at skitsere en dynamisk 
evalueringsmetode, der kan anvendes til såvel min-
dre pædagogiske forløb som til større projekter. 
Modellen er dynamisk, fordi man kan starte i hvilket 
som helst punkt. Modellen bliver også dynamisk, 
hvis man beslutter at anvende den i planlægningen, 
inden man går i gang med et projekt eller løser en 
opgave.8 Modellen udgøres af seks elementer: Kon-
tekst, Mål, Tiltag, Tegn, Evaluering, Dokumentation.

Kontekst

Når dokumentation i evalueringssammenhæng er 
det materiale, der indsamles for at kunne belyse et 
udsnit af det pædagogiske arbejde – og det som ar-
bejdet resulterer i – må man starte med at drøfte, 
hvad der skal evalueres: hvilke mål, hvilke aktivite-
ter, der omfattes, eller hvilke metoder, der skal eva-
lueres. Man kan tage afsæt i en nysgerrighed eller 
undren over situationer i det daglige arbejde, noget 
man gerne vil blive klogere på, eller man kan tage 
afsæt i specifikke mål, f.eks. i en læreplans tema 

7  Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2007): I gang med pædagogiske læreplaner, s. 23.

8  Modellen er udviklet pba. „smtte-modellen“ i Hiim, Hilda og Hippe, Else (1997): Læring gennem oplevelse, forståelse og hand-
ling. En studiebog i didaktik. København: Gyldendal.
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om personlig udvikling. Hvad det er, man vælger at 
evaluere, skal være specifikt afgrænset – så konkret 
som muligt.

For at kunne stille evalueringsspørgsmål må man 
se på den institutionelle kontekst, man arbejder i. 
Det kan være nødvendigt at beskrive og diskutere 
elementer i praksis, f.eks. i forhold til en organisa-
tionsanalyse jf. indledningen i artiklen, og de over-
vejelser deltagerne har, og stille spørgsmål til et lille 
udsnit af den samlede kontekst: 
Virker det, vi gør i den pædagogiske praksis, som vi 
tror, det gør? 
Hvad er det, vi gerne vil have mere viden om?
Hvem ved noget om evalueringsspørgsmålet?
Hvilken dokumentationsform vil vi anvende?
Hvad kan lade sig gøre, og hvem skal gøre det?

Mål

Evalueringsspørgsmålet indkredses, f.eks. som 
ovenfor, i relation til de konkrete læringsmål, pæda-
gogerne selv i udgangspunktet arbejder efter (vær-
digrundlag), eller som er formuleret i forlængelse af 
f.eks. en lære eller indholdsplan. På forskellig vis i 
forskellige praksisser/institutioner tager dette altså 
afsæt i udpegning af fokusområder, institutionens 
værdigrundlag eller etablering af samme, eller det 
bygger videre på igangværende aktiviteter. I didak-
tisk forstand kan man sige, at kontekstbeskrivelse 
og mål tilsammen udgør niveauet for begrundelse 
for den følgende planlægning og gennemførelse af 
pædagogiske processer. 

Målene kan være individ- og resultatorienteret; ret-
tet mod det enkelte barn.9 Ikke begrundet i udvik-
lingspsykologiske stadieteorier men begrundet i 
konkret praksis. Hvordan får vi Anders til at bruge 
sine kompetencer som boldspiller til glæde for 
SFO’ens fodboldhold? Hvordan kan vi hjælpe Lise 
med at huske at krydse sig af, når hun kommer og 
går i fritidsordningen. Hvordan vi hjælper Simon 
med at lære at tage sine støvler på, når han skal ud 
på legepladsen?

Målene kan være og er oftest rettet mod børne-
gruppen, her er de brede og fællesskabsoriente-
rede, men alligevel konkrete; eller måske snarere 
specifikke og formuleret som delmål – ud fra gene-
relle og overordnede mål. Det generelle er f.eks., at 
børnene lærer at begå sig i sociale sammenhænge. 
Det specifikke, at børnene knytter venskaber, det 
konkrete, at børnene i valgsituationer mærker efter, 
hvad de selv synes er rigtigt og derfor siger til/fra.

Målene kan også være rettet mod miljøet, forstået 
som de muligheder og betingelser, man ønsker at 
give børnene i institutionen. Hvordan understøtter 
miljøet børnenes læring, hvordan bruger børnene 
betingelserne i deres læreprocesser?

Hvis et mål for et dagtilbud nu f.eks. er at styrke 
børnene i at kommunikere med andre, vil evalue-
ringsspørgsmålet gå på, hvorvidt det, pædagogerne 
gør – i forskellige læringsrum – f.eks. ved at sætte 
ord og begreber på børnenes handlinger, faktisk vir-
ker, som pædagogerne tror, det gør. 

Evalueringsspørgsmålet stilles med andre ord 
imellem mål og tiltag, imellem teori og praksis.

9  Inspireret af Lind, Unni (2006): Dokumentation og evaluering i børneinstitutioner – et spørgsmål om magt, etik og pædagogik. 
Vejle, Kroghs Forlag.
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Tiltag

Hvilke konkrete handlinger, hvilken planlægning i 
hvilke pædagogiske rum, har man besluttet sig for i 
forbindelse med målene? Eller hvad havde man sat 
i værk og efterfølgende dokumenteret?

Pædagogerne må synliggøre: Hvad gjorde vi – 
hvad gjorde børnene?

Når man som ovenfor har identificeret, hvilke 
former for mål, der konkret arbejdes med, må man 
undersøge, hvordan målene hænger sammen med 
de handlinger og strategier, man har besluttet, eller 
som ligger som faktisk udførte handlinger. 

Som tiltag beskrives pædagogernes overvejelser 
over metoder og de konkrete handlinger, der ud-
sprang af målet og aktivitetsplanlægningen eller ud-
viklede sig som „sidegevinst“, da man satte fokus 
på særlige områder af praksis. 

På grund af evalueringsmetodens dynamiske ka-
rakter er det ikke altid muligt at skelne præcist mel-
lem tiltag og tegn. Efterfølgende tegn – f.eks. ob-
serveret som nye handlinger – er ofte også bevidst 
planlagte og spontant opståede tiltag. Ændringer, 
i den måde processen er tilrettelagt, er lige så vel 
eksempler på nye tiltag som tegn på, at „der sker 
noget“.

Tegn

Her rettes fokus på, hvordan „situationen svarer 
tilbage“. Når pædagogen kommunikerer med bør-
nene og derigennem prøver at forstå, hvad børnene 

forstår, hvilke tegn på forandringer kan man så re-
gistrere? Og pædagogerne må spørge til dokumen-
tationen: 
Hvilke tegn kan vi se/har vi set undervejs på, at vi er 
på rette spor? Hvordan reagerer børnene? Kan vi se/
høre/vurdere, de lærer noget? Havde de anvendte 
metoder den ønskede virkning?

Her forsøger man at indfange hvilke effekter, der 
er af tiltagene. Der kan varieres mellem beskrivel-
ser af situationer i pædagogisk hverdagspraksis og 
udviklinger i didaktik og sammenhænge mellem 
dokumentation og børn og personales læring. Det 
afhænger af læringsspørgsmålet.

Evaluering

Selve evalueringen går nu ud på at undersøge doku-
mentationen for informationer, der siger noget om 
evalueringsspørgsmålet. I analysen af dokumenta-
tionen kan man spørge10:

Har vi nået vores mål? Hvordan kan vi se det?
Hvad kan vi, hvad er vi gode til nu, og hvad gør vi, 

som vi ikke kunne eller gjorde før? 
Vil evalueringen sætte sig spor i vores daglige 

praksis i fremtiden? Hvad har børnene lært? Er der 
kompetencetilvækst?

I forbindelse med beskrivelsen af effekt og evt. 
proces for børn og pædagoger må man også over-
veje selve fremgangsmåden, metoden, og vurdere 
bl.a.:
Udtrykker målene det, der er vigtigt at opnå?

10  Spørgsmålene er inspireret af Munksgaard, Jesper (2007) Oplæg om evaluering, Kurser om indholdsplaner for DUS, og : Mini-
steriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2007): I gang med pædagogiske læreplaner, side 35 ff.

11 Mørch, Sven (1991, 1993): Projektbogen, Rubikon. 
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Har de betydning for pædagogisk praksis?
Er aktiviteterne egnede til at nå målene, og stemmer 
de overens med vores faglige holdninger?
Gjorde vi det, vi sagde vi ville? Er der betingelser, der 
har hæmmet/fremmet dette?

Skematisk kan man arbejde med matrix-metoden 
til indsatsplanlægning og evaluering.11

I venstre række vertikalt indskrives de planlagte/
gennemførte aktiviteter (tiltagene), og i højre række 
horisontalt indskrives de opstillede mål. F.eks.12

Modellen er ikke, og skal ikke være, begrænset af 
to eller tre rum (som ovenfor). Den skal forstås som 
„uendelig“, idet flere mål og aktiviteter kan ind-
skrives, og flere mål og tiltag dukker op i og med, 
at man analyserer matrixen. Det, der analyseres og 
vurderes, er forholdet mellem teori og praksis, imel-
lem mål og tiltag. I kort form:

Hvilke tegn så vi på, at et konkret tiltag indfriede et 
bestemt mål? 
Hvordan kan vi se, at børnene – eller vi selv – har 
lært noget?
Hvordan virker vore tiltag? Børnenes egne tiltag?

Dokumentation

Som nævnt skal dokumentationen i evaluerings-
sammenhæng sige noget om, hvordan man i den 

pædagogiske dokumentati-
on arbejder med specifikke 
måls betydninger; pædago-
gernes og børnenes egne. 
Det er dokumentation af 
dokumentationen i et ud-
snit, styret af evaluerings-
spørgsmålet. I den forbin-
delse kan man spørge:13

Hvilke typer af data kan be-
lyse det udsnit af praksis, vi 
gerne vil evaluere?

Har vi data til rådighed i forvejen (dokumentation)?
Hvordan skal forløbet dokumenteres/Hvordan blev 
det dokumenteret?
Siger dokumentationen noget om evalueringsspørgs-
målet?
Kan informationerne generaliseres, eller er de ud-
tryk for en speciel situation? 
Har vi arbejdet professionelt med indsamling af 
data?

12  Inspireret af Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender (2007): I gang med pædagogiske læreplaner, side 28.

13 Som ovenfor i note 10.

At styrke børne-
nes evne til at 
kommunikere

At børnene 
udviser sprog-
lig aktivitet

At børnene udvik-
ler nysgerrighed 
og interesse for 
ord, tegn osv.

Ved i lege og spilsitua-
tioner at sætte ord og 
begreber på det vi ser

At læse højt af bøger 
tilpasset gruppens 
alder

MÅL

AKTIVITET
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Afslutning

Dokumentation åbner for analyse og tolkning af det 
pædagogiske miljø, og den er et værktøj til også at 
forstå det synlige ydre miljø/struktur og organisa-
tion. Den fastfryser praksis i et øjebliksbillede og 
åbner for diskussion og mulig forandring af både 
pædagogiske holdninger og pædagogisk praksis. 
Jo bedre man forstår nuancerne i den praksis, man 
undrer sig over, jo mere kvalificeret vil man være til 
at forandre den. 

Det er væsentligt, at man tilstræber forståelse 
og bruger nysgerrigheden som sin væsentligste 
drivkraft. Spørgsmål som hvordan kan det være, at 
er centrale i arbejdet med dokumentationen. Det 
er også vigtig at holde et fokus på, at dokumenta-
tionen kredser om den professionelle håndtering 
af arbejdet, så der ikke bliver tale om en personlig 
kritik af hinanden. Det er oplagt, at også børnene 
får støtte i deres identitetsudvikling. Dokumentatio-
nen afdækker børnenes personlige lærings- og ud-
viklingsstrategier og støtter dermed pædagogernes 
måde at tilrettelægge de næste skridt på. 

I dokumentationen åbnes for at evaluere – som 
ovenfor vha. matrix-metoden, eller f.eks. ved brug 
af videoklip – og identificere, analysere og udvikle 
kommunikationen i en positiv retning. Mange for-
skellige metoder, så som video, feltnoter, diktafon, 
fotos m.m., kan finde anvendelse i dokumentati-
onsarbejde. Men igen: Der er kort fortalt to tilgange: 
De strukturerede metoder til at lede efter mønstre i 
praksis, der kan understøttes teoretisk (deduktion), 
og hvor det teoretiske perspektiv er styrende for me-
todevalget. Eller mere ustrukturerede metoder, hvor 
man så at sige er åben over or praksis, og danner 
teori ud fra praksis (induktion). For sidstnævnte er 

det teoretiske perspektiv ikke styrende, men do-
kumentationen har – i forbindelse med evaluering 
– under alle omstændigheder til opgave at åbne for 
den diskussion, dvs. for diskussionen af forholdet 
mellem teori og praksis.
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Efterladt i „et kulturpædagogisk 
limbo“! 1

af Mogens Larsen Stenderup, lektor, billedkunstner

Resume:

Efterladt i et kulturpædagogisk limbo handler om 
at befinde sig mellem to stole i undervisning og i 
læreprocesser (med udgangspunkt i studiet på Pæ-
dagogseminariet i Aalborg), hvor selve stolen sym-
boliserer en del af en løsning, og hvor selv samme 
stol manifesterer magtforholdet i en kompleks 
problemstilling: Hvad taler og hvem bestemmer, 
hvad vi skal tale om? Efterladt i et kulturpædago-
gisk limbo mellem stolene er (fri)rummet mellem de 
to objekter, hvor stolen kan være redningen, hvis 
man er i færd med at sætte sig ned – men også en 
mulighed ved siden af -, bagved -, under -, henover 
-, i – og mellem genstandende. Så hvem skal man 
stole på, og hvordan forberedes mennesker på at 
forholde sig konkret tilat stole på virkningen af at 
være et lyttende og vidende menneske i en lyttende 
og vidende gruppe?

Læsevejledning:

Når vi går i skole, sidder vi ofte på stole. Discipline-
ringen af mennesket, som skal lære noget, udtrykt 
som „det siddende menneske“, lader desværre alt 
for meget tilbage at ønske forandret, på trods af 

1 Se blandt andet artikel af Andreas Rude, http://www.kristen-
dom.dk/artikler/2006/kvartal1/imar_57955
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den store viden vi i dag har om læring, didaktik og 
læreprocesser. Den viden, vi underviser i, kontraste-
res af måden, vi underviser på (se senere). Så, jeg 
tror måske ikke længere på at kunne forandre ver-
den og undervisningen gennem at producere mere 
viden om verden og undervisning. Tværtimod må vi 
nok, for at skabe (ny) lyst til at lære og (ny) lyst til at 
deltage i læreprocesser, endda turde vende ryggen 
til den viden, vi måtte have – for at skabe plads til 
deltagelse, engagement, initiativ, debat etc.? A’la: 
„I know – but I don’t know!“

På mange måder ville en konsekvens af ovenstå-
ende være (et tilbud om) ikke at læse artiklen. 

– Stop her, læg bogen fra dig, hold fri og gør noget 
andet! 

På den anden side kunne betragtningen give an-
ledning til at overveje, hvem der læser bøger i dag? 
Hvem gider læse?

At skrive et sted mellem himmel og helvede 
(limbo) er blevet til artiklens form, hvor kampen ud-
spiller sig mellem teksten og noterne: En æstetisk 
komposition, hvor man hele tiden præsenteres for 
– og konfronteres med mange forskellige input og 
scenarier, med udgangspunkt i en virkelighed, hvor 
vi alle konstant stimuleres i mange forskellige san-
semæssige retninger. Fiktion og fakta, association 
og argument, filosofi og filantropi, videnskab og li-
denskab, krop og hjerne.

Problemet med mennesket er, at det grundlæg-
gende søger tryghed og bekræftelse, blandt andet 
gennem genkendelse og anerkendelse. 

Artiklen forsøger som sådan ikke at bekræfte hver-
ken det videnskabelige eller det anarkistiske, men 
bestræber sig, på sin egen måde, at tvinge læseren 
til at åbne op for at åbne op, tænke med, holde pau-

se, forfølge et element, føle sig overvældet, associe-
re videre, skrive en anden artikel, ringe til sin mor, 
finde en tekst frem, som kunne være spændende at 
supplere med, og sende den til forfatteren, skære 
et stykke brød og sætte sig med kaffen og bogen og 
brødet og bladre lidt videre osv.

Artiklen tager sit afsæt i den 1. dag, som kunne 
være en hvilken som helst dag, men den første dag 
er under alle omstændigheder en introduktion til 
passionen hos barnet og indifferensen hos barnet, 
der er blevet ældre over for egentligt det samme ud-
gangspunkt, men med 35 års forskydning. Den åbne 
og naive tilstedeværelse som udfordres af den kyni-
ske og beregnende ditto.

1. dag (man tager så mange ord):

Som dreng var jeg med Jacques Cousteau (fransk 
oceanograf og filmfotograf) på udforskningseks-
peditioner rundt på hele kloden. Fuldstændigt så 
autentisk oplevede jeg disse udsendelser på DR; 
som at være med og som at være der selv. Totalt op-
slugt af hvordan han, sammen med sin besætning 
på ekspeditionsskibet, udforskede verden under 
havets overflade, blev jeg ført ind i en verden af op-
dagelser, ekspeditioner, liv, nyt land og ny viden. 

Som voksen er jeg overhovedet ikke interesseret 
i Galathea 3 ekspeditionen, og jeg har i øvrigt lige 
læst en headline (24 sekunder) i 24 timer, Aalborg 
den 14.12.2006, hvor Anders Lund Madsen udtaler 
i en kronik, at projektet er for kedeligt. Så behøver 
jeg heldigvis ikke læse hverken kronikken eller gra-
tisavisen!

Som underviser på en MVU-institution bliver jeg 
ofte mindet om, at det er et problem, når forskning 
producerer viden, der ikke ændrer på virkeligheden. 
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Underviseren (forskeren) bliver klogere, men de stu-
derende fastholdes i „en anden virkelighed“. Det er 
i selve „rummet“ mellem forskerens viden om sam-
menhænge og selve sammenhængen, at „limbo“ 
findes2. Limbo som at være fanget mellem flere 
bevidstheds- og vidensniveauer uden umiddelbar 
mulighed for frelse: Jeg ved godt, jeg burde – man 
kunne også – alt er jo relativt osv. osv.

Jeg oplever næsten dagligt i forbindelse med un-
dervisningen på pædagoguddannelsen, at der rent 
faktisk eksisterer et skarpt skel mellem, hvad jeg 
tror erkendelse betyder i forbindelse med lærepro-
cesser og hvilken betydning erkendelse de facto har 
for den/de studerende: Projekter på MVU adskiller 
sig ikke fra andre skoleopgaver i et livslangt skole-
forløb ved at være mere læringspotentielle – eller 
„forskende“ om man vil – det skrevne projekt kan 
rent faktisk godt afsløres som en absolut tilpas-
ningsøvelse uden en umiddelbar – og omsættelig 
konsekvens. Det kan godt være, de studerende har 
lært noget, men projektkonklusionerne fastholdes 
som ditto i forhold til projektindholdets potentielle 
omsætning til konsekvens (professionen – og un-
dervisningen i forbindelse med samme – skulle da 
have set fuldstændigt anderledes ud, end den gør i 
dag). Jeg har oplevet projekter, hvor de studerende, 

stik mod projektets konklusioner og perspektiver, 
ikke mente (læs: afviste), det var nødvendigt „i 
virkeligheden“ at påtage sig ansvaret for konkrete 
praksisændringer ud fra projektkonklusionerne. Til-
syneladende eksisterer der et limbo mellem teori og 
praksis, men i et krydsfelt så at sige: Teori og praksis 
på uddannelsen (lodret) og teori og praksis mellem 
uddannelsen og praksis (vandret). 

I mine øjne handler det ovenstående ikke kun 
om formidling af viden3, men snarere om, hvordan 
vi rent uddannelsesmæssigt orienterer os i forhold 
til at producere viden, samt hvordan vi bruger den 
allerede oparbejdede viden.

På seminariet har vi også produceret et skel mel-
lem form og indhold, således at det, vi taler om 
(viden), ikke er i umiddelbar kongruens med det, 
vi gør (handling). Især på pædagoguddannelsen 
tydeliggøres dette, når vi ser på, hvordan teorifag 
typisk arbejder med videnstilegnelse over for kul-
tur- og aktivitetsfagenes måde at videnstilegne på. 
Det er selvfølgelig uretfærdigt at sammenligne disse 
to store og meget forskellige fagområder, men ikke 
desto mindre er det præcist i udførelsen af under-
visning – og i anvendelsen af undervisningsme-
toder i de to områder, at problemerne i forhold til 
krydsfeltet produceres: Det overlades i alt for rigelig 

 2  J. Hellenæs (1969): Det kan lejlighedsvis hænde, at vi møder dyb visdom hos mennesker, som aldrig har næret sig af akademisk 
lærdom. Det hænder ofte, at vi møder akademisk lærde, som aldrig formidler visdom. Der findes sprænglærd stupiditet, og der 
findes folkelig visdom. Dette peger på en interessant skelnen mellem uddannelse og dannelse, en skelnen, som hænger sam-
men med en krise i vores samfunds selvforståelse. Denne krise kommer tydeligst til udtryk som en krise i den akademiske lær-
doms selvforståelse. Min indlednings påstand er: I det gode samfund ville uddannelse medføre dannelse og dermed visdom.

 3  I et interview bragt i weekendavisen nr. 38 – 22.9.2006 i forbindelse med udgivelsen af forfatteren Lene Andersens Baade 
– Og, bind 2 i en planlagt serie på 5, påpeger hun nødvendigheden af at kunne formidle viden på nye måder: .....informati-
onsmængden er så stor, at folk vælger den fra – det er en hjernekollaps! Derfor er det endnu vigtigere, at de, som har viden, 
virkeligt formulerer den, så andre kan forstå den.
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udstrækning (dvs. både lodret og vandret) til den 
enkelte studerende at skulle producere de nødven-
dige eksempler, hvor sammenhænge eksponeres, 
eksemplificeres og analyseres både teoretisk og 
kulturelt.4 
Men hvad hjælper så situationen?

Denne artikel har til formål at pege på, hvordan 
forskning er undervisning og undervisning er forsk-
ning i et sådant limbo – ud fra en antagelse af, at 
et sådant limbo eksisterer samt at (grund) forskning 
udført som undervisning i sig selv er en mulig løs-
ningsmodel.

2. dag (at sandhed ikke findes, er sandt nok, men 
hvis jeg bliver ved med at bløde så kraftigt – som 
tilfældet er lige nu – dør jeg! Så gør dog noget!):

„Paradokset i enhver form for dannelse er, at det 
ansvarlige jeg skabes på basis af valg, som er truf-
fet af andre, og som subjektet endnu ikke kan tage 
ansvar for“5 . 

Så, hvad er sandhed, og hvordan oparbejdes en ud-
dannelsesmæssig situation, som ikke prætenderer 
at repræsentere sandhed6 endsige virkelighed7. 

Den 13.11.2006 startede et kultur- og aktivitets-
fagligt undervisningsforløb på Pædagogseminariet 
i Aalborg, hvor fagene dansk og værksted skulle 
introduceres for en gruppe nye studerende på 1. 
semester. Et didaktisk udgangspunkt var kendt, 
idet de studerende skulle introduceres til fagene i 
en progression, hvor uddannelsens 6 kultur- og ak-
tivitetsfag præsenteres i 3x2 ugers forløb, og hvor 
fokus i progressionen forskydes fra jeg til dig og fra 
dig til dem.

Lige præcis denne gruppe studerende havde i 
forbindelse med netop disse to uger en forventning 
om at skulle „rejse en mur af begejstring“. Selve 
begejstringen som virkelighed og tema var opstået 
i forbindelse med et projektarbejde, hvor gruppen 
havde oplevet, hvordan det, at blive mødt positivt 
og anerkendende, virkede motiverende, overra-

4  Weber, Kampmann & Johansen (1998), Omgå eller omgås, s.199: ....der synes ud fra de studerendes udtalelser i eklatant grad 
at mangle et mellemniveau, hvor forbindelsen imellem det enkelte holds forskellige undervisningsforløb tematiseres og be-
handles af lærere og studerendes i fællesskab.

5 Fernando Savater (1998), Mod til at opdrage s. 96

6  J. Bruner (1996), Uddannelseskulturen s.155: Og så, mens de hårdhudede professorer i naturvidenskaberne rakkede ned på 
de „bløde fags“ blødhed, marcherede Europa endnu engang af sted i krig – og levede de historiske og samfundsfaglige og lit-
terære historier ud, som ellers kun skulle have været en „berigelse for sindet“. Vi må kunne blive bedre til at forstå os selv og 
vore forrykte måder at køre af sporet på......

7  B. Fausing (1995), Synet som sans, kap. Sansesyntese, s. 238 ff: I skolen lærte vi, at virkeligheden, som vi sanser den, ikke 
eksisterer. Vand er i virkeligheden ikke vand; vand er blot en sammenblanding af ilt og brint. Den ydre virkelighed, der ligger 
til grund for farver, toner, smag og lugt, er bare bevægelser.......Vi kan ikke stole på vore sansninger. Alt hvad vi ser, er opstået 
af noget som vi ikke kan se – af atomer, gener eller andre uhåndgribelige mikrostrukturer..........Vi kan ikke forlade vore san-
ser............Bearbejdningen – og det vil jo i virkeligheden sige reduceringen – af stimuli fra høj til lavere kompleksitet giver 
orden, overblik og overlevelse. Disse tre o-ord er fundamentale i udviklingen af sanser og bevidsthed på såvel de individuelle 
som det genetiske plan. De er nødvendige for at begå sig både i junglen og i storbyen.
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skende og meget uventet i en uddannelsesmæssig 
kontekst. Seminariet havde ved en tidligere lejlig-
hed med udgangspunkt i en anden gruppekonstel-
lation muret en grædemur op. Præsentationen af 
dette projekt ud fra forpligtelsen til – og ansvaret 
for at konkretisere kulturen på seminariet (hvad kan 
man her?, hvad må man her?, hvad skal man her?) 
udløste forventningen om „at rejse en mur af begej-
string“8. 

Før arbejdet gik i gang præsenterede vi et ud-
gangspunkt for klassen, som et forsøg på at kort-
lægge hvilke elementer vi bevidst ville engagere i 
processen:
•  fra 0 til maksimal, så hurtigt som muligt. Det har 

betydning for projektet, at vi ikke har særlig lang 
tid til at introducere fagene: Hvorfor vi mener, det 
har betydning at præsentere dette som et vilkår, 
hænger sammen med, at det reelt for mange stu-
derende bliver den eneste gang, de i deres uddan-
nelsesforløb kommer til at møde fagene.

•  things are not what they appear to be: Vi mener 
det værdimæssigt signifikant, at studerende kon-

stant og systematisk forholder sig til, hvordan man 
kender hinanden og opfatter situationerne, samt 
hvordan præsumptionen styrer samspillet og ud-
viklingsperspektivet (bekræfte en antagelse/for-
ventningens selvopfyldende profeti)

•  sandhed findes ikke: At vi forstår verden forskel-
ligt, er en pointe og altså ikke et problem. Bidraget 
fra de „forskellige individuelle sandheder“ foku-
seres og integreres i projektet som dynamikska-
bende elementer (overraskelser), blandt andet 
gennem at yde opmærksomhed på „det registre-
rede/observerede“; samle data via at du kan ikke 
tænke noget, sige noget eller føle noget, som ikke 
kan bruges! Tilliden til, at det forholder sig sådan, 
som et mere overordnet projektmål med henblik 
på at producere ny handlekraft i gruppen, hos den 
enkelte (anerkendelse) og i kulturen. 9

•  jeg har hørt.............(jeg har gjort): Vi har alle for-
ventninger baseret på fortalte historier om enten 
forløb eller personer. Hensigten i dette forløb er 
at skabe en ny historie med udgangspunkt i grup-
pen, som et egentligt identitetsskabende element: 

8  J. Bruner (1996), Uddannelseskulturen, s.142: Overvej følgende synspunkt: Skolen udgør en glimrende mulighed for at afprøve 
konsekvenserne af reglerne for praksis...........Praksis finder sted i et hvilket som helst miljø, der udgør et „marked for udmær-
kelser“ (P. Bourdieu, ibid.) .............sådan et marked findes overalt, hvor man „bytter“ en eller anden form for symbolsk kapital 
mod en eller anden anerkendt udmærkelse: bifald, identitet, respekt, støtte, anerkendelse.

9  J. Bruner (1996), Uddannelseskulturen s.151 ff.: Det er overrasende og en smule nedslående, at der har været så lidt opmærk-
somhed om undervisningens og skolelæringens inderste natur i de debatter om uddannelse, der har raset de sidste tiår. Disse 
debatter har været har så fokuseret på præstationer og standarder, at de for det meste har overset de metoder, som både læ-
rere og elever anvender i deres arbejde i virkelighedens klasseværelser – hvordan lærere underviser, og hvordan elever lærer.
Kap. 4 (ibid.) introducerer fire yderst vigtige begreber (iflg. Bruner) fra et samarbejde mellem Ann Brown og Joseph Campione: 
Handleevne, refleksion, samarbejde og kulturen.

10  M.L. Stenderup (2006), Konsulent året rundt: I forbindelse med kapitlet Februar: „Glade dejlige 1. skoledage“ opereres der 
med det nye, uskyldige og forventningsfulde elementer i lærings- og erindringsproducerende situationer. Det, der foregår, er 
skabt i fællesskab med særligt fokus på at skabe „sande“ situationer, virkelighed og nutid.
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At kunne etablere en identitet ud fra egen erfaring 
og oplevelser med produktioner/aktiviteter og at 
skabe plads til – og mulighed for at fortælle sine 
historier. Hensigten må være at gøre udsagnet 
sandt 10.

•  kultur findes og kultur er: Alt findes på et hvilket 
som helst sted, man måtte beslutte sig for at finde 
noget. Vi har alt, hvad vi kunne ønske os, lige her, 
og vi behøver ikke lede efter det eller at vente på 
det kommer. Kulturanalyse starter sådan set bare. 
Værsgo at gå i gang. Det interessante ved kultur 
er, at den altid er der. Kulturen vil altid kunne stu-
deres på et hvilket som helst givent sted, hvor der 
færdes levende væsener. Det spændende er at 
lære egen-kulturen at kende. Kulturmødet hænger 
blandt andet sammen med, hvad vi kan sige om 
os selv i dette kulturmøde: Hvad reagerer vi på og 
hvornår har vi sidst reageret på noget (i kulturen)? 
Men i udgangspunktet handler kulturstudiet om at 
vælge et udsnit. Lige så vel som at der kan skrives 
berømte afhandlinger om livet i en kokasse, kan 
der foretages kulturstudier på uddannelsesinstitu-
tioner. Tro mig, den er der (kulturen og „det man 
kan finde ud af om menneskers adfærd i bestemte 
situationer“)!11 

Vi (de 2 planlæggende undervisere) satte den netop 
udarbejdede – og udgivne kulturkanon fra Kulturmi-

nisteriet i Danmark i stævne sammen med Donata 
Elschenbroichs „Kanon for syvårige“ med henblik 
på at skabe et forløb med fokus på kultur, kultur-
analyse samt kulturelle værdier. Kulturministeriets 
kulturkanon etablerer sig i forhold til de mere faste 
kulturdiscipliner, hvor Donata Elschenbroichs ka-
non tager udgangspunkt i mere end 150 samtaler i 
perioden fra 1996 – 1999, hvor hun havde sat sig for 
at undersøge, hvad syvårige bør kunne og bør have 
oplevet ifølge forældre og andre eksperter12. Hvad 
nu hvis vi skulle udvikle vores egen kanon? I Arve-
guldet (2006) præsenterer Peder Skyum-Nielsen 
bl.a. et værdiregister, som faktisk er temmelig om-
fattende; hele 13 sider med værdier fra „det danske 
arveguld“. Påfaldende er det imidlertid, hvor mange 
værdier en gruppe studerende selv er i stand til at 
skabe konsensus omkring ud fra et 2 ugers forløb 
med kultur- og aktivitetsfag på uddannelsens 1. se-
mester. Her er de så, værdierne som repræsenterer 
de vigtigste ting og de væsentligste manifesteringer 
(en given dag på et givent tidspunkt i et a/k forløb, 
fase II, pædagogseminariet d. 15.11.2006):

1) fællesskab
2) tryghed
3) respekt
4) åbenhed
5) accept

11  Arveguldet, Danskernes værdier (2006), Peder Skyum-Nielsen: s. 253: Uvægerligt går tanken til den enkle version fra Apollon-
templet i Delfi: „Kend dig selv“....Denne kanonklassiske opfordring tilskrives bl.a. Solon fra Athen. Sætningen indgår i De syv 
vises visdom. (Sm. bog, s. 599). 

     s.10 (ibid): De fælles-skabende værdier og livsord er der særlig grund til at holde frem på et tidspunkt, hvor Egoland, Kræve-
land og Klageland melder sig som nærliggende navne til vores – gennem århundreder oparbejdede – kultur.

12 Donata Elschenbroich (2003). Kanon for syvårige. Om at lære børn at orientere sig i verden. Hans Reitzels Forlag.
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6)  fremhævelse/synliggørelse af de æstetiske pro-
cesser

7) erfaringer (nye)
8) nytænkning
9) humor
10) grænseoverskridelse
11) orandring
12) vejledning
13) nysgerrig(hed)
14) kommunikation
15) selvironi
16) undersøgelse
17) initiativ
18) deltagelse
19) forståelse
20) blive anderledes
21) være anderledes
22) udvikling
23) empati
24) samspil
25) sammenhold
26) kreativitet
Før arbejdet gik i gang, præsenterede vi et udgangs-
punkt for klassen som et forsøg på at kortlægge, 
hvilke elementer vi bevidst ville engagere i proces-
sen (fortsættelse)

•  det kompetente menneske: Næsten det allervig-
tigste at engagere i præsentationen af et didaktisk 
forudsætningskompleks. Hvis vi ønsker at etablere 
en praksis, med udgangspunkt i; „at alle menne-
sker er kompetente“, hvilke redskaber eller værk-
tøjer har vi da, som gør os i stand til at kontrollere, 
hvorvidt vi lever op til dette udgangspunkt 13? 

•  dentitet/identificering: En helt overordnet dimen-
sion i pædagogisk arbejde og det pædagogiske 
samspil er arbejdet med at forstå identitet. Iden-
titetsdannelsen både i forhold til professionen, 
men også i forhold til at se sig selv som en profes-
sionel omsorgsyder. Hvem jeg er, bliver et niveau 
i uddannelsesforløbet, hvor kultur- og aktivitetsfa-
gene spiller en stor rolle, som de fag, der konkret 
kan manifestere jeg’et i verden: Poul Borum sagde 
engang, at alle digte handler om: Jeg er – her!

  Den nødvendige handling, men også symbolske 
handlinger – eller ritualer om man vil – som relate-
rer til kulturens symboler og handlinger. Alt dette 
er identiteten, men alligevel identitet mellem to 
„sproglige“ symbolsystemer, som ikke nødven-
digvis producerer den nødvendige afgrænsning14. 
Det interessante i udviklingen af en tydelig iden-
titet må således indeholde afgrænsninger både 
i forhold til den enkelte studerende, kulturen på 

13  Wallin, Mæchel, Barsotti (1987). Et barn har hundrede sprog. Om den skabende pædagogik på de kommunale daginstitutio-
ner i Reggio Emilia, Italien. V.u.m./tvibis I/S 1986. s.19: Hvorledes tager man vare på, at børnene får mulighed for at udnytte 
alle deres ressourcer, sanselige – sensuelle og begrebslige – intellektuelle?

14  Bent Madsen (1995). Socialpædagogik og samfundsforvandling. På sporet af socialpædagogikkens identitet s. 18: For at man 
kan tale om et fag eller en profession, er det en forudsætning, at man er i stand til at afgrænse området fra andre fag og profes-
sioner.............det er påkrævet af hensyn til den faglige identitet at kunne afgrænse sig fra andre beslægtede fagområder.....

15  Armin W. Geertz. W.A.13. – 19. januar 2006. Hunger efter viden: Vi er så afhængige af viden som en junkie af stoffer. Uden 
kultur har vi ingen mulighed for at udnytte vore hjerner.
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uddannelsesinstitutionen, fagenes fagmål samt 
fagenes beskrivelser og projektmålenes handlin-
ger. Forholdet mellem kultur, ritual og symbolsk 
tænkning er sat på dagsordenen, fordi vi i pro-
jektet interesserer os for at finde frem til konkrete 
handlinger, der muligvis kan opfattes som ritualer, 
der producerer symboler (som grundlaget for al 
kultur)15. Vi mener kort sagt, det er vores opgave at 
skabe ritualer og kulturelle handlinger som sym-
bol for, at vi lever, og at vi er her. Man kunne sige, 
at identiteten afgrænses gennem, at vi interesse-
rer os for, hvem du er og ved at skabe plads til at 
fortælle historien om, hvem du er. Hvor dan det så 
kommer til at se ud, er en helt anden dimension af 
forløbet, som jeg vil komme ind på senere.

•  se muligheder: Hvad sker der med et menneske, 
når det møder et nej? Prøv at iagttage børn på fod-
boldbanen, når træneren står på sidelinien og rå-
ber: NEJ!! Rent fysisk kan man se, hvordan barnet 
synker sammen under åget fra den kritiske træner. 
Skuldrene synker ned, rygsøjlen krummes, fordi 
spændingen i ryggen er væk (slappes), og gan-
gen bliver slæbende og retningsløs. Nej, nej, nej! 

Håbløst! Jeg slukker lyset, hver gang jeg siger nej. 
At se muligheder handler om at forstå sig selv i 
samspillet med andre – især som pædagog i et so-
cialpædagogisk forhold16 – men måske især i en 
kulturel helhedsforståelse præget af nej’ets reto-
rik. Den anerkendende tilgang er et forhold, den 
æstetiske forståelse en anden og den realiserede 
praksis en tredje. Prøv I bare en dag at sige ja til 
alle henvendelser rettet mod jer – eller en hel dag 
bare at sende ja mod andre og se, hvad det kan 
føre med sig af æstetiske -, faglige - og personlige 
både muligheder og kollaps17. Noget væsentligt 
af producere gennem mulighedernes optik er nye 
erindringer om, hvem jeg er og hvad jeg rent fak-
tisk er i stand til. Det, vi som mennesker husker 
og lægger vægt på at videreføre og fortælle andre, 
er historien om os selv – hvem vi er. Gennem at 
se muligheder med afsæt i disse fortællinger om 
hvem vi er og hvordan disse markante fortællinger 
(nøglehistorier) er en del af os, skabes institutio-
nens historie. Institutionen som scene for nye mu-
ligheder og som erindringsplatform bliver relevant 
i den identitetsdannelse, der skal til at finde sted. 

16 Bent Madsen (1995) ibid. bl.a. Kap. 8.

17  M. Stenderup (2006) Konsulent året rundt. S. 22: Underviseren producerer (eller kan producere) et parallelt kollaps, som er 
et baglæns æstetisk kollaps, med det formål at henlede opmærksomheden på to forhold: 1) gennem en lang skoletid har vi 
vænnet os til skolen som virkelighed og her i gennem klart formuleret en forventning til skolen, som ikke er romantisk men 
realistisk og 2) gennem at placere elementer, som ikke passer ind i forventningen fra forhold 1 – udløse det baglæns (æsteti-
ske) kollaps: livs- og overlevelseskraften engageres, og forskellige romantiske erindringsspor blottes: Håbet er, at det må gå 
dig godt og at skolen må gøre noget godt for dig – og ved dig!

18  Don Delillo W.A.5. – 11.12.2003. Essay...Når vi forestiller os et øjeblik et andet sted – en sølvblank strandbred et sted vi aldrig 
har været – eller når vi vågner badet i sved efter en drøm, vi kun husker det halve af, eller når nye erindringer dukker op, om 
end i brudstykker, bratte overgange, befinder vi os i subjektiv tid og subjektivt rum, overladt til bevidsthedens egne spil-
leregler, og dette øjeblik er ikke så forskelligt endda fra tempoet i en film, der er klippet op i småbidder, glimt, segmenter af 
erfaring som betegner en radikalt anderledes oplevelse end omverdenens ubrudte strøm af begivenheder.
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Hvad ved vi om institutionen og hvad ved vi om 
os selv i denne. Hvem kan fortælle denne historie 
og hvad var udgangspunktet for lige præcis den 
erindring18? Institutioner drømmer ikke og erindrer 
ikke, men dominerer alligevel mange menneskers 
liv gennem mange år. Mange historier ligger indlej-
ret i murene, og disse historier styrer ikke sjældent 
mange af de handlinger kulturen udfører enten 
som ritualer, situationer, prioriteringer, handle- og 
adfærdsmønstre, grupperinger osv.

•  være åben/åben: Den lyttende pædagogik19 hvor 
evnen til at vekselvirke (fra en slags intelligens til 
en anden, fra et sprog til et andet) ikke alene be-
står af den enkeltes opfattelse af eget potentiale, 
men også har en tendens til at skifte mellem (in-
teragere mellem) mange opfattelser. Vi beriger vor 
viden og vores subjektivitet takket været evnen til 
på forhånd at byde repræsentationen fra andres 
viden og andre teorier velkommen – dette gennem 
at lytte til andre og gennem at være åben over for 

19  The Pedagogy of Listening. How can we define the term listening? p. 80 f.....Listening, then, as a metaphor for having the 
openness and sensitivity to listen and be listened to – listening not just with our ears, but with all our senses (sight, touch, 
smell, taste, orientation). Making learning visible, Children as individual and group learners. Project Zero & Reggio Children 
2001.

20 Ibid. s. 81

21  M. Stenderup (2006). Konsulent året rundt. Her foregribes præsentationen af „hyldetænkningen“, hvor selve opgøret med 
opfattelsen af værkstedet spiller en central rolle. Prædispositionen skal ses i sammenhæng med den lyttende tilgang, præ-
misserne for hvilke vi indgår i arbejdsmæssige – og uddannelsesmæssige sammenhænge samt selve billedet af, hvad kul-
turelle aktiviteter kan indeholde. Hele den æstetiske præsentation i pædagoguddannelsen kontrasteres af den æstetiske 
produktion i pædagoguddannelsen, men skal dog ses i sammenhæng med, hvad der ellers produceres i samfundet – eller 
lægges vægt på at producere i samfundet (se også B. Fausing (1995) kap.: Varernes kærlighedsblikke s.142: Når en vare pro-
duceres for at blive solgt, fremstilles der i virkeligheden 2 ting. For det første en primær brugsværdi, som en indrømmelse til 
køberen, for det andet et løfte om en ekstra (sekundær) brugsværdi gennem de billeder, varen omgives med.............Varernes 
æstetiske skin, vareoffentligheden, ændres hele tiden, og denne permanente æstetiske innovation efterlader køberen i en 
vedvarende uforløst spænding, fordi varerne aldrig helt er det, de bliver givet ud for at være. Der loves alt, men løfterne bliver 
ved billedlige indrømmelser).

  Outsourcingen af mange håndværksmæssige fag konsoliderer en dannelsesmæssig problemstilling, hvor kroppen som læ-
ringsinstrument handicappes, fordi det ikke trænes nok, og hvor selve det producerede udsættes for massiv kulturel desavou-
ering, fordi kvalitet er blevet billigt, og fordi den enkelte ikke længere forventes at skulle producere håndværksmæssig kvalitet. 
Uddannelsesinstitutionerne lever så at sige i en statuskonflikt (se bl.a. Forum for skoleledelse nr. 3 marts/april 2006: Når 
skolen bliver vendt på hovedet), hvor konflikten mellem elever og undervisere billede-lig-gør konflikten mellem teori og praksis 
(Jørn Bjerre skriver i kronik bragt i Politiken d. 7.12.2004 om Færdighedsskolen: Mere skole vil diskvalificere eleverne i forhold 
til at leve i videnssamfundet....For at lave en skole, der passer til videnssamfundet, „skal vi starte helt forfra med at definere, 
hvad skolen skal være“ sagde Wenger (Etienne Wenger, Schweitzisk-Amerikansk læringsteoritiker)...... De kompetencer, der 
efterspørges, vil ganske vist i forskellig udstrækning være specialiserede og fagligt tunge, men i langt de fleste job vil det ikke 
være nok at være specialist, hvis ikke ens specialviden er integreret i ens personlige identitet. Man skal kunne bruge sin viden 
i konkrete sammenhænge og tilpasse den til de problemer, der skal løses, og de mennesker, man samarbejder med. Pointen 
er så, at når det nu er i forlængelse af ens identitet, man skal bruge sin viden, så er det også på grundlag af arbejdet med sin 
identitet, at denne viden skal indlæres.)
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andre20. Men det får konsekvenser! Konsekvensen 
af en realiseret lyttende tilgang i pædagogiske 
– og undervisningsmæssige sammenhænge bli-
ver i første omgang, at det kulturæstetiske felt en-
gageres. Hvad siger den anden? Prøv lige at lytte 
engang til: Bare der ikke er mus i21. Hvorfor sagde 
hun det? Hvordan gør vi udsagnet sandt, og hvilke 
perspektiver rejses i dette arbejde med at skabe 
en virkelighed ud fra det sagte? I glimt anes ma-
terialet og materialets polyæstetiske betydning: 
Rum (arkitektur) og ophold i rum (adfærd) interak-
tiveres, når kroppen skal opholde sig i disse i kor-
tere - eller længere perioder. Rummet taler til os, 
ligegyldigt – og uafhængigt af hvad vi ellers me-
ner om dette. Underviseren taler til os, ligegyldigt 
– og uafhængigt af hvad vi ellers mener om denne. 
Materialer (rummets udstyr) taler til os, ligegyldigt 
– og uafhængigt af hvad vi ellers mener om det. 
Fra 3 (eller flere) vinkler engageres erindringer fra 
– og erfaringer med rum, undervisning og mate-
riale (rummets udstyr) i individet. Jeg vælger her at 
kalde disse forskellige erindringer for reaktioner. 
Kroppen og psyken sidder inde med en erfaring 
fra andre ophold og sammenhænge, der som refe-

rence er impulsen. Impulser, både ydre og indre er 
aktive i mødet med situationen (og alle mulige øv-
rige ditto) og er som sådan reaktioner ud fra vore 
forskellige referencer. I kultiveringen af mennesket 
(dannelsen) har vi lært at kontrollere disse reak-
tioner i forhold til „at være blandt andre menne-
sker“, især ud fra en opfattelse omkring „normer, 
værdier og værdifuld (læs: anerkendt) adfærd“. 
Ikke at skille sig for meget ud og ikke at gøre det 
vanskeligere for sig selv end højst nødvendigt er 
kulturelle dyder og fornuftige anskuelser i forhold 
til opholdet i institutionen22.

•  handlekraft/livskraft: I forlængelsen af reaktio-
nerne, som beskrevet ovenfor dels repræsenterer 
potentialet og dels repræsenterer kultiveringen 
(tilbageholdelsen af reaktion), bliver selve hand-
lingen interessant at studere: Selvom vi registrerer 
og reagerer og holder tilbage, så er der alligevel, 
„noget vi gør“: Hvorfor kigger vi ofte på hinanden, 
når vi griner eller ler? Hvis vi har oplevet en mar-
kant impuls og tilbageholdt den i en passende 
tid, hvor ser vi så ofte impulsen komme frem (læs: 
hvem ringer du til, når du bare har brug for at for-
tælle om en oplevelse? ...nu skal du bare høre!). 

22  Kandinsky. Om det åndelige i kunsten (1959/1988) s.14 ff: Hvorhen vender dette liv sig? Hvorhen retter kunstnersjælen sit råb, 
hvis også den havde del i skabelsesprocessen? Hvad er det vi vil forkynde? „At sende lys ned i menneskehjertets dyb – kunst-
nerens kald“ siger Schumann. „En maler er et menneske, der kan tegne og male alt“ siger Tolstoj....blandt de to definitioner 
af kunstnerens virksomhed må vi afgjort vælge den anden – med større eller mindre færdighed, virtuositet og ’brio’ opstår 
der på lærredet genstande, der forholder sig til hinanden som finere til mindre fint „maleri“. Totalitetens harmonisering på 
lærredet er den vej, der leder frem til kunstværket. Med køligt blik og ligegyldigt sind beskues dette værk. Kenderne beundrer 
„teknikken“ (på samme måde som man beundrer en linedanser), nyder „maleriet“ (som man nyder en postej).....Sultne sjæle 
går sultne bort....Det store flertal slentrer gennem salene og finder ud af, at lærrederne er „pæne“ eller „storartede“. Det 
menneske, der kunne have sagt noget til sit medmenneske, har ikke gjort det, og den, der kunne have lyttet, har intet hørt....
Denne kunstens tilstand kaldes l’art pour l’art............I stedet for i fællesskab at fordybe sig i arbejdet begynder kunstens 
indbyrdes kamp om disse goder (ærgerrighed og havesyge). Man beklager sig over for stor konkurrence og overproduktion. 
Had, partiskhed, misundelse, intriger følger denne meningsløse, materialistiske kunst.
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Hvad snakker vi om indbyrdes, og hvad fortæller 
samtalernes mange lag om det afsendte? Genken-
delsen er vigtig, fordi den enten bekræfter (spejler) 
et mønster eller konsoliderer en udvikling. Hvilke 
handlinger kan vi igennem undervisning pege på, 
som konsoliderer udviklingen af handlekraft vel 
at mærke en professionshandlekraft? Vi prøver at 
pege på en løsning, hvor kulturskaberen tildeles 
en afgørende rolle. Sammenhængskraften skabes 
så at sige mellem kombinationer: I denne artikel 
eksempelvis mellem afsnit, underafsnit og fodno-
ter. Kraften til at handle bestyrkes både af livskraft 
og af handlekraft fra de enkelte individer i grup-
pen. Det anerkendte menneske er væsentligt mere 
tilbøjeligt til at udvikle en livgivende handlekraft 
end det underkendte menneske23. Bestræbelsen 
går kort og kontant ud på gennem at konsolide-
re en anerkendende kultur (mønster/adfærd) at 
skabe tilpas soliditet, tryghed og tillid i gruppen til 
at akkumulere nye erfaringsplatforme for den en-

kelte i gruppen og for gruppen, som kan overføres 
til professionen på en ukompliceret måde, fordi de 
enkelte principper er kendte og indlejret som hen-
sigtsmæssige og anvendelige (se også note 6). 

•  medskaber: Xerox maskinen, eller kopimaskinen 
som den også hedder, kopierer vore dokumen-
ter. Manden og kvinden reproducerer vore gener 
i lighed med kopimaskinen. Gud skabte himlen, 
jorden og alle levende væsener..........stop! Stop, 
stop og nej. Afspænding af rygmuskulaturen og 
ned med skulderen. Nedslå dit blik i retningen 
lige foran dine fødder og skam dig! Men hvad vil 
det egentligt sige at være skabende, og hvordan 
skaber vi uddannelse ud fra en dialektik, som er i 
dialog med sin egen selvforståelse ud fra norma-
tive skalaer i et didaktisk skema24? En skabende 
kraft skal forholde sig til de mere formelle mål i 
uddannelsen og bliver således allerede inden den 
vækkes, hvis vi antager den er potentiel (slumren-
de), disponeret ind i en skolastisk sammenhæng. 

23  Kandinsky (1959/1988), Om det åndelige i kunsten s. 54: Den mand, som ikke har Musik i Sjælen, som ej røres af skjønne 
Toners Samklang, er stemt til Svig, Forræderi og Ran; som Natten er hans Aand, saa tung og dorsk, og al hans attraa er som 
afgrundssvælget, Tro aldrig slig en Mand! (William Shakespeare på dansk ved Georg Brandes).

24  Ibid. s. 54: Kunstneren er hånden, som tilsigtet ved at trykke på en eller anden tangent, får menneskets sjæl til at vibrere. 
Det er altså klart, at farveharmonien alene må baseres på princippet om den tilsigtede berøring af menneskets sjæl. Denne 
basale erfaring skal i det kommende kaldes den indre nødvendigheds princip. 

25  Vi bliver nødt til at forholde os til opholdet i institutionen konkret ud fra selve den realitet dette repræsenterer. Men hvordan 
kan vi arbejde med at beskrive dette, så der samtidigt produceres den ønskede skabende dimensionering/tilgang? Der skal her 
bare peges på en enkelt parallel mulighed, som er beskrivelsen hos Poul Erik Tøjner i hans bog om Per Kirkebys Maleri (1998) 
af, hvordan kunstneren hele tiden arbejder med det at skabe en anden virkelighed med referencer til virkelighedens diversitet, 
Tøjner skriver ibid s. 32: Der er en kraft i billedet, en art naturkraft, som gør det til en ting, kunstneren har afhændet, en ting han 
nok har skabt, men også tabt; sådan en ting er undervejs til beskueren, den hænger i et mærkeligt provisorisk rum, selvom den 
altså stritter af referencer, forståelige eller ej. Den er egentlig som en ting i naturen; der kan siges meget om den, videnskabsfolk 
kan fortælle om den opbygning, men ved siden af det har den også bare en realitet...........der er „et rum som er fuldstændigt 
virkeligt på lærredet som sit eget rum, og samtidig har det grove associative paralleller til rum udenfor („virkeligheden“)“.



DET SANSELIGE

55

DET SANSELIGE

Kontrol og kontrollerende systematik som egent-
lig bekræfter ønsket om at fastholde initiativets 
position – hos uddannelsesinstitutionen! Altså 
endnu et tilpasningsprojekt. Så, vi skal passe på 
med, hvad vi ønsker, men hvis det forholder sig 
sådan, at vi vitterligt mener, mennesket skal „ska-
be sig selv“, bliver vi nødt til at finde ud af, hvad 
det dækker over: Er det uddannelsesinstitutionen, 
som har ansvaret, er det det enkelte menneske, 
som opholder sig i institutionen, eller er det den 
studerende i uddannelsesforløbet etc.? Hvilken 
virkelighed eksisterer i uddannelsens rum, og 
hvordan kan denne virkelighed anskues, så den 
er kongruent med værdimæssige dimensioner i 
dels uddannelsen - og dels professionens mål?25 
Så det, vi må begynde at forstå i forbindelse med 
en udvikling, hvor vi begynder at operere med det 
skabende og en dimension af den moderne virke-
lighed, hvor vi i højere grad bliver „skabere af egen 
virkelighed“ – er, at den uddannelsesmæssige vir-
kelighed skal tilpasses denne udvikling, være en 
medspiller i udviklingen af kvalitet26 omkring – og 

i det skabende forhold; på samme måde som den 
skabende kunst arbejder27.

•  rekonstruktion: Mødet med huset og opholdet i 
husets rum på et hverdagsplan domineres, som 
tidligere omtalt, af flere forskellige forhold: I for-
hold til den enkeltes oplevelse af sig selv i disse 
bevægelser mellem undervisning og pauser ek-
sisterer der imidlertid andre dimensioner, som 
vi gerne vil tage højde for at understøtte i den 
identitetsskabende kulturelle kompleksitet. Perio-
diske spor fra kulturelle aktiviteter og konstante 
kulturelle manifesteringer (nutidige handlinger 
og nutid – her og nu sker der noget) giver mulig-
hed for at spejle sine værdier i det aktuelle rum 
og i de aktuelle handlinger – med henblik selvføl-
gelig på – at skabe en debat og dialog omkring 
kvalitet i det virke, som er det fælles virke og den 
fælles virkelighed. Rekonstruktionen indlejres i 
refleksioner og dokumentationer over motivatio-
ner, intentioner og reaktioner. Men refleksioner 
og dokumentationer er integrerede delelementer 
i arbejdsprocesserne og sættes konstant ud i rum-

26  I bogen Kvalitet, tak af Steen Estvad Petersen (1991) kommer han i forordet blandt andet ind på mennesket som bygherre, men 
også på hvilke elementer, der indeholdes i udviklingen af en kvalitetsdebat: Vi er fra fødsel til død omgivet af byggeri både i 
byer og i landskaber. Vi lever hele vort liv i de rammer, som er dansk bygnings- og landskabskultur. Det paradoksale er imid-
lertid, at selv om byggeri er den mest udbredte af samtlige kunstarter, så er den næsten aldrig omtalt i medierne.............uden 
en konstant dialog mellem dem, der bygger, og brugerne af det byggede får vi aldrig defineret, hvad kvalitet er.....................
Kultur er noget, der skal dyrkes, og mangelen på en kritikertradition for arkitektur forårsager i længden, at kvalitet kun opstår 
pletvis.

27  Poul Erik Tøjner (1998) Per Kirkeby, Maleri s. 48: Naturen eller for den sags skyld maleriet, gjort i naturens billede, er ikke et 
tomt rum. Den er et tilrettelagt rum. Det lyder måske urimeligt, så længe vi taler om naturen derude, for hvem har så tilrettelagt 
den? Jamen, det har kunstnerne, vil jeg mene. Eller rettere: Kunsten. Ligesom den moderne kunst er gjort i naturens billede, 
giver det også mening at sige, at det moderne menneskes natur er gjort i kunstens billede........Men blikket på naturen som 
klangbund for, at noget kan melde sig, det har vi fra kunsten............Fordi det æstetiske blik på naturen viser tilbage til kunst-
værkets eget ønske om eller bestræbelse på selv at være natur.
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met. Selve udstillingen af hele dette arbejdskom-
pleks træner deltagerne i at være i dialog med sig 
selv, andre, egen udvikling og kulturen. Hele tiden 
at kunne og skulle rekonstruere konstruktionen i 
forhold til konstruktionens handlinger28 og mate-
rialitet gør mennesket i handlingen mere bevidst 
om, hvordan sammenhængen mellem intention 
og dimension skaber vilkår for handlinger29. Hånd-
værket bliver virkelighed og realiseret værdipro-
duktion også i en uddannelsesmæssig kontekst. 
Men håndværket producerer også konkrete situa-
tioner og produkter, som kan vendes tilbage til i 

handlingens rum, i uddannelsens rum. Der skabes 
plads til at fortælle historien om, hvem vi er, og at 
kan fortælle historien om, hvem vi er, og hvordan 
vi er i gang med at blive dem, vi vil være – på vej 
mod en bestyrket identitet 30.

•  skabe nutid: Alle steder handler det altså om, 
hvordan nutidsniveauet realiseres, eller hvordan 
nutidsniveauet præsenterer sig. Mødet med den 
etablerede og eksisterende kultur er altid nutid i 
opholdet i institutionen og har slet og ret en domi-
nans, der overses i sin kultur – og uddannelses-
mæssige betydning. I denne artikel kan en parallel 

28  P.E. Tøjner (1999) i Hein Heinsen, Skulptur s.16: Skulpturen demonstrerer altså, i hvilket omfang den er konstrueret og ikke 
født med nogen mytologisk samhørighed eller dyst mellem kunstner og materiale. Den henleder opmærksomheden på, hvor-
ledes konstruktion kan foregå gennem forskellige registre: formet/uformet, nærvær/fravær, substans/kant/rum – kvaliteter, 
der vel og mærke ikke adskilles fra den proces, der udvikler værket. Thi det er netop gennem beskuerens omstændelige, 
sanselige tilegnelse af skulpturen, at disse registre formuleres.

29  I artiklen „I sansernes syv rum“ skrevet med baggrund i en sanseudstilling for børn af Kim Skotte, Politiken d.15.8.1998 udtaler 
billedkunstneren Bjørn Nørgaard blandt andet: Det fascinerende ved billedkunst i forhold til andre erkendelsesformer er, at 
den stadig er så primitiv.........mine metoder er ikke anderledes end hulemandens, der for 10.000 år siden modellerede en ur-
okse i en hule i Frankrig. Det er den samme teknik. En del af ideen med min sanseudstilling er, at du møder de helt elementære 
lag i dig selv. Lag som i virkeligheden giver en kontinuitet i din forståelse af livet som menneske, der går 10.000 år tilbage i 
tiden.........Som billedkunstner tror man jo på, at materialer bærer en fortælling. For mig er materialer bogstaver. Sammenstil-
lingen af materialer og former er ord, og hele installationen eller skulpturen er en fortælling i materialer.....I modsætning til 
gennemført moderne byggeri, hvor dørkarme ifølge Nørgaard sandsynligvis ville være af metal, overfladen på dørene af plas-
tic, gulvet beton dækket med acryltæppe, loftet bestå af sprøjtelakerede blikplader med fiber bagved og vinduerne være af 
plastic. Materialer som ikke ånder, men i stedet afgiver statisk elektricitet, støv og andet som ville gøre, at man fik det dårligt 
af at opholde sig i et rum med dem. Men for at forstå, hvorfor man får det dårligt af disse omgivelser, er man nødt til lige fra 
barnsben at have et forhold til materialer. Noget Bjørn Nørgaard mener er blevet sværere i takt med, at barndommen er blevet 
stadig mere reguleret og institutionaliseret.

30  Se blandt andet Bjørn Nørgaards argument i Kulturministeriets kulturkanon (2006) for valget af J.F. Willumsens, „Det store 
relief“ (1923-1928).

31  Interkulturel pædagogik. Flere sprog – problem eller ressource? (2006), Jan Kampmann. s. 128 ff...Og når det kommer til for-
muleringen af praksisrettede initiativer og konkrete pædagogiske og undervisningsmæssige handlingsanvisninger, der kan 
forbindes med folkeskolens integrationsbestræbelser, synes der at være tale om en generel ganske uklar faglig retorik (ofte 
måske snarere decideret en reelt manglende begrebslighed), dels at den, når den er tilstede, netop fremstår mere i overens-
stemmelse med en assimilatorisk og monokulturalistisk end multikulturalistisk tilgang.
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til denne nutidsdimension og dennes betydning 
tegnes ved at kigge lidt på det interkulturelle om-
råde, og hvordan institutionen dels arbejder med 
at håndtere dette i sine etablerede uddannelses-
mæssige aktiviteter og dels gennem at skue lidt 
til, hvordan integrationsdiskussionen udvikler sig 
på tværs gennem uddannelsessystemerne (her 
som fodnote og reference til artiklens dag 4: The 
making of Human Nation/pressemeddelelse)31

•  realisering: „Jeg drømmer om et land uden fat-
tigdom og et land uden sultne børn.“ „Jeg drøm-
mer om et land med kærlighed – at alle sammen 
hjælper hinanden.“ „ Jeg drømmer om engang at 
måtte opleve at ride på et æsel.“ Helt enkelt må 
det handle om at realisere vore værdier. Være vær-
dierne så at sige. Kunsten består i at etablere og 
realisere et miljø, som interesserer sig for, hvor-
dan det i handling lever op til sine værdier. Hele 
tiden. Hver dag. Hvert minut.

Nu kan vi gå i gang med arbejdet. Vigtigt dog at hu-
ske på, at vi, hvis vi spørger (nogen) om noget – har 
afsat tid til at vente på svaret og tør lytte til, hvad der 
bliver sagt, når svaret er produceret.

Epilog

At være sammen på en uddannelsesinstitution er 
ikke det sammen som at være sammen om uddan-
nelse. De mange parallelle –, krydsende – og skjulte 
læreprocesser styres hele tiden af kræfter og betin-
gelser, ingen med rimelighed vil kunne rumme til 
fulde hele tiden eller bare noget af tiden.

Men hver dag, hvert menneske, hver tanke, hver 
følelse og hvert ord er enten en mulighed eller en 
uudnyttet mulighed for noget stort og enestående, 
fordi – og når vi er så mange sammen. 

Uddannelsesinstitutionen er snart det eneste sted, 
vi har så stor en gruppe samlet (i så lang tid). Men 
hvad vil vi lære det enkelte menneske, og hvordan 
vil vi gøre det, så uddannelsesinstitutionen bliver 
et kulturelt kraftcenter, hvori kraften til at handle og 
deltage lever og udvikles? 
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Kreativ skrivning gennem leg og 
talegenrer

af Mogens Larsen Stenderup, lektor, billedkunstner

„Sproglig opmærksomhed er et begreb, der optræ-
der oftere og oftere i både daginstitutioner, skoler 
og gymnasier. Men er f.eks. pædagogerne selv til-
strækkeligt trænede til at kunne udvikle børnenes 
sproglige opmærksomhed? Til august træder en 
bekendtgørelse for pædagoguddannelsen i kraft, 
og i den vil der være store ændringer i forhold til 
danskfaget i forhold til i dag. Lektor Tomas Niel-
sen fra Pædagogseminariet i Aalborg har gode 
erfaringer med at bruge kreativ skrivning som led 
i uddannelsen af pædagogstuderende.“ Citat fra 
DR hjemmeside, hvor Tomas Nielsen medvirkede 
i P1 programmet „Ud medsproget“ den 25. marts 
2007. Programmet kan høres ved at logge ind på: 
http://www.dr.dk/P1/udmedsproget/Udsendel-
ser/2007/03/26105113.htm
Herunder et tidligere og noget mere omfattende in-
terview med Tomas Nielsen fra den 4. januar 2007 
om kreative skriveværksteder/Mogens Larsen Sten-
derup.

En form for sprogligt meditativt fællesskab og en 
skelsættende begivenhed

Hvad er et kreativt skriveværksted?
–  det som først slog mig, da jeg tænkte over det 

spørgsmål, var, at det sociale faktisk er noget af 
det vigtigste ved et skriveværksted, fordi forskel-

len på skrivning, kreativ skrivning (som jo meget 
tit ender med skønlitterære tekster; folk skriver 
digte eller breve, som kan være blandinger) - for-
skellen på den skriveaktivitet og så skriveværkste-
det er, at skriveværkstedet altid er en forsamling 
af mennesker. Og det at sætte sig sammen, på en 
fast ugedag eller hvornår man nu har tid til sam-
men at skrive ud fra nogle øvelser en har fundet 
frem, genererer en form for synergi, der næsten 
kan minde om det folk kan opleve, hvis de går til 
dans – fordi man arbejder kreativt, det bliver leg 
med ord og leg med billedsproglige ting osv. 

–  alt efter temperament og pædagogisk indstilling, 
så kan man kalde det en form for sprogligt medita-
tivt fællesskab, hvor man lærer hinanden dybere 
at kende – eller man kan kalde det en legestue, 
hvor man i den grad får prøvet nogle ting af og får 
lært hinanden at kende på nye måder: Som når 
man samles om et spil i juledagene; man ser nye 
sider af sig selv, fordi formålet er at mødes om en 
leg – en legende tilgang til sproget. 

–  i Odense startede jeg skriveværkstedet, egentlig 
fordi jeg gik på Silkeborg Højskole og havde en 
rigtig god lærer, som hed Leif Rasmussen. Jeg 
spurgte Leif: Nu har vi læst nogle gode bøger (vi 
læste eksempelvis MOMO af Michael Ende, som 
jeg stadigvæk synes er en meget spændende bog 
i forhold til pædagoguddannelsen), må vi ikke 
få lov til at skrive selv? Så sagde han jo! og gik 
hjem og lavede en af de mest inspirerende skri-
veøvelser, jeg nogen sinde er blevet præsente-
ret for. Bare for at give et billede af, hvor stor en 
oplevelse det var for mig, så kan jeg sige, at på 
højskoler bliver man jo meget vant til, at man står 
op om morgenen, tusser 10 meter hen til elevato-
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ren, kører ned i saunaen, der er indbygget svøm-
mehal, så gider man lige trisse de der 30 meter 
hen til spisebordet, hvor der står friskbagt brød 
hver dag……men da jeg fik præsenteret den her 
skriveværkstedsøvelse af Leif, stod jeg 2 timer 
tidligere op end normalt, gik ud i vores the-køk-
ken og lavede havregrød af havregryn og vand, og 
da jeg så havde indtaget det, så satte jeg mig ned 
og skrev hele tiden, indtil vi skulle mødes: Det vi 
sige, jeg sprang svømmeturen og saunaen over, 
jeg sprang det lækre morgenbord over, jeg sprang 
morgensangen og foredraget over, simpelthen for 
at kunne nå at gøre det her………det var simpelt-
hen sådan en af de her skelsættende livshistori-
ske begivenheder, som så gjorde, at jeg gik ind på 
Odense Kulturhus (der på mange måder minder 
om Huset i Hasserisgade i Aalborg, hvor man frit 
fra gaden kan gå ind og bestille et lokale) og hang 
en plakat op, så ung som man nu er der omkring 
20 års alderen, hvor man højstemt skriver: „Slå 
Strunge’s strenge – mød op på torsdag“ – som 
fuldstændig, når man kigger tilbage på det, kun 
kan være noget man griner af. Men det er udtryk 
for den der totale, spontane gejst. Og det lykke-
des jo at samle nogle mennesker fra det lokale, 
nære netværk. Så kørte der simpelthen sådan en 
workshop i to år, hver torsdag 3 timer i træk, og 
der kom folk i alle aldre, fra 18 år og til 65 år – som 
kom og gik og var med i kortere og længere tid, og 
det er jo simpelthen grunden til at, da jeg bliver 
ringet op fra Pædagogseminariets side og spurgt, 
om jeg kunne tænke mig og tage introdansk, og 
de spørger, hvad kan du (ud over, at du har læst 
dansk på universitetet) – at jeg siger: 

–  jamen, jeg har arbejdet med et kreativt skrive-
værksted! 

–  og det, er jeg ikke i tvivl om, var den afgørende 
forskel – både fordi det er en professionsuddan-
nelse, men også fordi, det at kunne udforske, 
eksperimentere, sanse – om du vil – og lege med 
sproget, det tror jeg, er noget, som er i høj kurs 
netop for voksne mennesker på Pædagogsemina-
riet. 

–  definitionen af skriveværkstedet er jo (typisk) 
skriftsproglig kommunikation – og der kan man 
sige; ups!, der opstår en masse problemer: Det 
her med; hvad er der af problemer mellem ideen 
om skriveværkstedet (metoden) og så etablerin-
gen af skriveværkstedet (de facto) i den pædago-
giske praksis? 

–  et af de største problemer, skriveværkstedet har, 
er, at det er centreret omkring skriftsproget i kom-
munikationen. Der er to pointer i det: Den ene er, 
at vi uddanner voksne mennesker, og jeg har fun-
det det svært både som lærer, og også når jeg kig-
ger på de pædagogstuderende, at få mig selv til at 
lave „bro bro brille“ og den slags klappelege osv. 
med voksne studerende. Så opgaven for mig var: 

–  Hvordan finder jeg en måde at lege med sproget 
på, som voksne mennesker synes er fed? Sådan 
havnede jeg i skriveværkstedet. 

Den anden ting, man kan sige, er, at ligesom tale-
sproget er det vigtigste, eller det mest talte (nogle 
vil sige, at talesproget er den største del af sproget 
totalt og derfor også det vigtigste), så kan man også 
vende den om og sige, at hvis ikke vi havde mulig-
heden for at skrive, så ville den fornyelse, nye ord 
og den koncentrerede sproglige beskæftigelse rin-
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geagtes, hvis ikke vi også engang imellem tog os tid 
til at skrive en tekst. Derfor mener jeg, at skriftlighed 
også kan være et ideal for talesproget. Man skal ikke 
altid lefle for talesproget og sige; bare skriv som du 
taler! Det kan være godt, når små børn skal lære 
skriftsproget at kende – det går jeg meget ind for, og 
at de ikke punkes med de fejl, de laver, men netop 
stimuleres i deres lyst til at fortælle på skrift – helt 
klart. Men, for voksne mennesker er det jo også vig-
tigt, synes jeg, at der er det her dialektiske spil mel-
lem skriften og talesproget.

Skriveværkstedet kan skabe en øget sproglig be-
vidsthed og en meditativ kommunikationspraksis

Hvad kan et skriveværksted?
–  skriveværkstedet kan skabe en øget sproglig be-

vidsthed. Det kan udvide og forbedre deltagernes 
sproglige udtryksmuligheder, og så kan det lære 
os, at sprog fundamentalt er kommunikation, 
dvs. at det fundamentalt er noget socialt, der er 
på spil. Det er det, jeg skriver om i teorien i mit 
speciale, at i skriveværkstedet beflitter vi os med 
ytringer, og ytring er noget andet end sætning; for-
skellen er, at sætninger, det er at beskæftige sig 
med grammatik og med: „Sådan kan du skrue en 
sætning sammen“, det er der, hvor det bliver en 
sprogvidenskabelig tilgang, mens at ytringen al-
tid allerede er et udtryk for, at du siger noget som 
et svar på noget andet – det mener den russiske 
forsker Bakhtin, at det gør vi altid, uanset om vi 
skriver små ting, eller om vi udtaler os, som vi to 
gør nu i dette interview i tale – så reagerer vi altid 
på en eller anden forestilling om, at der er nogen, 
der har sagt noget før mig. 

–  vi bruger også sprog sagt før os og vendinger sagt 
før os, så derfor er et sprog fundamentalt socialt, 
men det har man bare glemt i sprogvidenskaben 
på universiteterne – since forever nærmest – og 
det er derfor, vi har det der skel på danskstudiet 
mellem sprogvidenskaben, hvor de sidder og har 
deres klub, og så litteraturfolkene, som har deres 
klub, og der vil man helst ikke blandes med de 
andre, og så har man så medievidenskabsfolket, 
som er ved at bryde ud til filmvidenskab. I stedet 
for at samarbejde på tværs. Det er også en form for 
socialt skriftsprogligt ritual, og derfor oplever jeg, 
at, hvis der kommer et godt skriveværksted op at 
stå (at man har ½ år mindst til at arbejde med det, 
mindst), ja, så bliver det sådan en slags, nærmest 
meditativ, kommunikationspraksis, forstået på 
den måde, at sproget gradvist flyder fra individets 
sind og ind i det skivende fællesskabs sind, sagt 
sådan lidt højstemt. Det, man under alle omstæn-
digheder lærer som deltager, er, at sproget er en 
mediator mellem jeg’ets indre følelser, tanker og 
fantasier og så den fysiske omverdens fænome-
ner og muligheder for at skabe betydning. Der er 
nogle blandt forskerne, der mener, at betydning 
kun kan opstå, når man indsætter sine tanker i en 
form: Det er der, hvor det virkeligt bliver sprogfilo-
sofisk, fordi så vil man mene, at det er først, når vi 
former små fortællinger med sproget, at vi skaber 
betydning! Det kan man så diskutere. Kan stumme 
mennesker og døve mennesker og folk, som ikke 
har fået et sprog ind, kan de alligevel forme tanker 
af en sådan art, at det danner meninger og betyd-
ninger for os? Det vil jeg ikke gå mere ind i, men 
man kan i alle tilfælde argumentere for, at sprog 
og tænkning hænger meget nært sammen. 
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Noget af det, jeg synes er enormt spændende, og 
som jeg også fandt i arbejdet med mit speciale, er 
det her med, at gode digtere, gode ordkunstnere, 
gode rappere for den sags skyld, det er dem, som er 
i stand til at finde ting i omverdenen, som bare ved, 
at du nævner den ting, så nævner du også samtidigt 
en situation og en betydning. 

Så, en god digter eller en god fortæller kan i prin-
cippet skrive om hvad som helst, det kan være en 
kanelstang – den her lille, sjove, rullede barkstrim-
mel, som minder lidt om en lidt for dårligt rullet ce-
rut, som, når du putter den op under næsen på et 
barn, så vælder hele den der julesituation op i dem: 
Altså, det lugter ikke af kanelkrydderiet, der hedder 
sådan og som placerer sig der og som man ville tale 
om den i sprogvidenskabelig sammenhæng – nej, 
det er julen, sådan som vi holder den her hos os. 
Det er den der evne til, ved at bruge velvalgte ord og 
velskabte ord, at få folk til at erindre og dele betyd-
ninger imellem sig; det lærer man jo bedst, hvis jeg 
læser en tekst op i et fællesskab, fordi så kan du jo 
med det samme, som den anden, reagere og sige; 
det forstår jeg ikke! Aha, jeg har altså fundet et ord 
eller et symbol, som er for privat, personligt, og så 
lærer jeg gradvist, hvor mit private personlige sprog 
ligger, en dialekt så at sige, og hvor ligger digtet, min 
stil når jeg skal udtrykke mig alment tilgængeligt? 
–  på den måde socialiserer du dig også skriftsprog-

ligt og kommunikativt i et skriveværksted. Hvis 
jeg skal nævne et ord, jeg prøver at komme nogle 
eksempler på (ellers bliver det jo også en meget 
nørdet snak, vi får her, og det er måske også godt 
nok): Et ord som dådyrøjne eller bare dådyr – det 
er jo sådan et eksempel på et ord, som stadigvæk 
lever i de fleste menneskers bevidsthed: De liver 

op, når de hører ordet, mens, hvis jeg havde sagt 
bordben eller bjergets fod, så ville det være kli-
chéer, det ville være døde billeder: Vi kan ikke se 
foden på det der bjerg, desværre – når vi jokker i 
spinaten, så oversætter vi det med det samme til 
det, der ikke er i billedet, nemlig, at vi har dummet 
os – mens at det er meget sjovere at se ham der 
klovnen gå rundt ude i spinaten, og jeg forestiller 
mig på bare tæer og kalveknæet; 

–  det er den der forskel på, at være som børn er i 
det bogstavelige, konkrete niveau. Eller om man 
er blevet så voksen og så vane- og rutineramt, at 
man hele tiden oversætter de der billeder og ord 
til noget andet end det, det er! Der mister vi sanse-
ligheden, der mister vi nærværet og det konkrete 
ved sproget, og det er så det, som skriveværkste-
det generobrer. 

–  Hygiejner, som er navnet på en multikunstner, 
som for tiden holder til på Friland, har arbejdet 
med nogle meget skægge tekster, hvor han gør 
det, at han laver sådan et filter af en gennemført 
billedsproglig sammenhæng, fx mad, så kan han 
finde på at lave sætninger som: Så mødte jeg ved 
den søde grød Mette von Sult, den dejlige steg, 
vi var som hjerter i flødesovs, men efter et stykke 
tid fik jeg alligevel pålæg om, at nu skulle der an-
dre boller på suppen, for jeg var bare en forloren 
hare, der sneglede sig af sted. Lige pludselig be-
gynder man at tænke over alle de her vendinger, 
som vi bruger, som, hvis vi bare havde fyret dem 
af enkeltvis (det er jo det, vi kun kan rumme, når 
vi sidder og taler almindeligt sammen) bare ville 
oversætte det til et eller andet betydningsindhold 
og glemme formen: Billedet vi producerer, lyden af 
ordet osv. – vi smager ikke på det længere – det er 



DET SANSELIGE

63

DET SANSELIGE

det, vi prøver at gøre i skriveværkstedet: At sanse 
tingene.

Skriftlig kommunikation, det er, at jeg tænder på 
skriveværkstedet, fordi jeg tænder på modtageren.
Man vil gerne opleve at blive til!
Skriften er, som en handske om din hånd.

Hvorfor opstår det kreative værksted?
–  det er fordi, vi som voksne har svært ved at lege 

med sproget og dermed svært ved at forstå børns 
tilgang til verden. Samtidig må man sige, at skri-
veværkstedstraditionen, den er ikke særlig stærk 
i Danmark, det har jeg desværre ikke fået under-
søgt til bunds, hvorfor det er sådan, men man kan 
sige, at i USA og England, der har man i mange år 
haft en selvfølgelig forestilling om, at det der med 
at lære litteratur og skønlitteratur at kende, det er 
også et spørgsmål om learning by doing, så enhver 
engelsklærer med respekt for sig selv sidder også 
og retter noveller og digte, som de studerende har 
skrevet. Det kan man simpelthen ikke i Danmark, 
medmindre der er en ildsjæl, som mig og nogle 
andre: Anni Rønn Poulsen og Finn Brandt Petersen 
har også slået et slag for kreative skriveværksteder 
på pædagogseminarier på Sjælland, men ellers er 
det relativt få, der går ind og slår et slag for det. 
Kreative skriveværksteder praktiseres primært på 
højskoler og Rudolf Steiner-skoler, hvor man tager 
det kreative mere alvorligt. 

–  hvorfor har vi det i Danmark og i det danske ud-
dannelsessystem ikke så godt med det kreative i 
skrift; når man kigger på eksempelvis de skønne 
kunstarter, så kan man se, at vi har kunstakade-
mier, vi har arkitektskoler og musikkonservatorier 

– det har man ligesom accepteret, det kan man 
åbenbart godt lære – men Forfatterskolen har nok 
været den allermest udskældte af de her kunstart-
skoler, fordi,

–  man kan da ikke lære at blive forfatter! Det tror 
jeg faktisk er en romantisk forestilling om det her 
ensomme, vansmægtende geni, H.C. Andersen el-
ler andre, som f.eks. Knut Hamsun da han skrev 
romanen „Sult“ – du skal helst være helt derude, 
hvor du hallucinerer, og hvor det er så hårdt at 
være til – så kan den rigtige person skrive det her 
fantastiske værk. Smerte, ensomhed og romantik, 
det forbinder vi med skønlitteratur. Det er måske 
også sandt i forhold til kunst, men det er bare 
mærkeligt, at man så også ringeagter børn, unge 
mennesker og voksne, som godt kunne tænke sig 
at lege med sproget og kunne sige nogle smukke 
ord til en kvinde, eller kunne rappe på en fed ryt-
misk måde. Hvorfor skal det nedprioriteres?

–  det kreative skriveværksted opstår så som en re-
aktion imod, at vi ikke har nok af det i Danmark, og 
så opstår det også, fordi en gruppe individer deler 
et fælles ønske om at ville lave skriftlige tilblivel-
sesprocesser: Man vil gerne opleve at blive til! 

–  hvad vil det sige? Når vi deler en skæg sætning, 
som nu Hygiejner før, så bliver der noget nyt til 
på en eller anden måde, vi forstår noget nyt med 
sproget, som vi ikke forstod før, og verden er ble-
vet lidt sjovere at være i, og det er jo sådan set det, 
der ligger i poesien: 

–  Poesi kommer af poein (græsk), som simpelthen 
betyder at skabe. Så poeter, det er også den der 
lille vrængende knægt, der som en Rasmus mod-
sat siger, at den, der ler sidst, ler bedst? – Slud-
der! Den der ler sidst er fattesvag! Var der en 
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knægt, der sagde! Det der med at twiste tingene 
og aldrig stille sig tilfreds med sproget, sådan 
som det tales af den herskende del af kulturen 
– det er faktisk poetens læresætning, at ville det. 
Og videre i forlængelse af Bakhtin og sprogets 
sociale natur kan man sige, at hvis du skal give 
mennesker mulighed for at udtrykke det, de har 
på hjerte, så skal du give dem skønlitteratur; fordi 
det er den mest åbne kommunikationsform, mest 
fantasi-inviterende, den mest følelses-inviterende 
og undren-inviterende. Hvorfor er den det? Det er 
den, fordi det er dig, der sætter alle de formelle 
regler, bortset fra, at du skal stave ordene nogen-
lunde korrekt. Det er jo kun i digte, at du har lov til 
at smide kommaer og alt muligt andet ud af vin-
duet og lave knækprosa fuldstændigt, som du har 
lyst. Det er jo netop det, der skal til, for at man kan 
skrive direkte ud af sit følelsesliv, eller hvad det nu 
er, man har brug for at udtrykke: Som en musiker 
gør, når han virkelig sidder og „jammer“ med sig 
selv eller udtrykker nogle ting sammen med nogle 
i et band. De kommer ind i en: „Hvor er det fedt at 
være i stemning“ og det kan man faktisk også gøre 
skriftligt; man kan komme i en situation, hvor man 
føler, at skriften er som en handske om din hånd: 
Hvis fantasien ønsker noget, så kommer det ud, 
så er det hånden, der fører ordet i forlængelse af 
fantasien, og det er som om, at den del af hjernen, 
som normalt holder lidt igen, er blevet en rytter på 
hesten, der løber derudaf. Det tror jeg også er en 
væsentlig drivkraft til, at skriveværkstedet opstår, 
at man har lyst til at få et mere nært forhold, et 
mere subjektivt forhold til sit sprog.

–  jeg tror meget, at man skal have sig selv med. 
Både som lærer – men også som en respekteret 

og anerkendt pædagog ude i praksis, er det væ-
sentligt at kunne gøre indtryk på andre og at være 
rollemodel for andre. I de her år, vi befinder os i 
nu, oplever vi meget ydrestyring. Vi får pålagt, at 
nu skal vi beskæftige os med sprogstimulering 
via skemaer (trin for trin osv.). Helt svært kan det 
være for folkeskolelærere at skulle evaluere og tes-
te udefra i forhold til folk. Der kan ske det med en 
lærer og med en pædagog, der bliver udsat for for 
meget ydrestyring, at man simpelthen mister for-
bindelsen til den indre styring og den form for lyst, 
glæde og impulsivitet, der også skal være mindst 
50% af, for at man gider gøre det og gider gøre det 
på den brændende måde. Spørgsmålet at stille 
sig selv er, hvorfor synes du, at det kreative skri-
veværksted er spændende, Tomas? Det tror jeg 
hænger sammen med den person, jeg er. Skriftlig 
kommunikation, det er, at jeg tænder på skrive-
værkstedet, fordi jeg tænder på modtageren. 

Jeg har altid bedst kunnet lide at kunne skrive breve. 
Det er der, hvor jeg har skrevet noget af det bedste, 
jeg har skrevet. Eller hvis jeg skriver en opgave, at 
jeg har en vejleder, som gider at læse det, jeg skri-
ver, og agere på det, jeg skriver – så kommer jeg 
i flow: Som da jeg skulle forberede mig til det her 
interview! Jeg har et billede af, hvem det er, der in-
terviewer mig, og det er medvirkende til, om jeg gi-
der sidde en time længere eller en time mindre, når 
jeg forbereder mig – så jeg tror personligt meget på, 
igen, det her med det sociale, at man skal ville det 
skriftligt – og så er jeg som person, sådan en lidt 
mærkelig en………..altså, jeg tror man også kunne 
formulere det sådan: Hvad er din sygdom, hvad er 
din lidelse, siden at du har valgt at blive politimand, 
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pædagog, lærer eller hvad nu du har valgt at blive 
– det er sådan en sjov øvelse, man kan lave – og 
min sygdom i forhold til skriftsprog, det er, at jeg 
kan jo godt lide at være lidt på distancen. 

Skriftsproget er så vidunderligt, fordi du kan skri-
ve et fantastisk nærvær frem; jeg har prøvet at skrive 
et brev, hvor jeg sad nede i Grækenland, og sendte 
det tilbage til Danmark, og jeg har aldrig følt mig så 
meget i stue med personen, jeg skrev til, som da jeg 
sad på den der gudsforladte campingplads. Der er 
noget ved at sidde og skrive hen over en afstand – 
og alligevel være totalt opslugt af det – og så at man 
kan „pudse på det“. Hvis man er lidt perfektionistisk 
anlagt, som jeg er, jamen så vil jeg helst kunne tage 
teksten frem igen og lige makke lidt mere med den 
og sådan noget – det tror jeg også, man skal have 
lidt hang til, hvis man skal kunne lide en skriftsprog-
lig form. Jeg vil sikkert have nogle kolleger, der siger: 
Jamen, jeg vil hellere lave mundtlig fortælling, det 
synes jeg er det mest spændende og i øvrigt også 
det, der er mest direkte anvendeligt i forhold til den 
pædagogiske praksis – men der er det så, at jeg går 
en lidt anden vej omkring sproget og prøver at finde 
nogle teknikker fra skriveværkstedet, som kan im-
plementeres i forhold til kropslig leg, og som kan 
gøre os klogere på talesproget i kommunikationen. 
Det er sådan min lærerprofil, kan man sige.
–  Flemming Mouritsen, der er „the grand old man“ 

inden for børn og ungdomskulturforskning i Dan-
mark, har i sin bog „Legekultur“ skrevet, at der, 
hvor det går galt, for den æstetiske og lystdrevne 
tilgang til sproget for mennesket, det er, når det 
starter med at lære skriftsproget. Simpelthen. Der 
har vi børnene; kropslige, engagerede, de er utro-
ligt gode med lydene (han fortæller studier om, 

hvordan at drengebørn går op i skydelyde, og dem 
i Nørresundby de siger skydelyde på én måde, og 
dem i Vejgaard i Aalborg de siger skydelyde på en 
anden måde, man kan simpelthen påvise dialek-
tale forskelle i skydelyde), og det siger noget om, 
at børn er enormt meget i kontakt med lydord, 
altså bruger pruttelyden (Tomas prutter med mun-
den, red.), wooosh, wauv og sådanne lyde utro-
ligt spontant – og alt det der. Livagtighed, som jo 
også findes i sproget, hvis man lægger øret til, den 
bliver renset meget ud, når de skal lære at skrive 
ud fra nogle bestemte tempi. Inden du er færdig 
med dit tredje skoleår, så skal du have lært så og 
så meget, og der er ydrestyringen igen; det er det 
samme som at sige, vi klipper lige forbindelsen 
mellem sproget og dig, fordi nu handler sproget 
om autoriteten, der skal stilles tilfreds – det er på 
mange måder det, vi slås med i danskfaget, hele 
vejen op igennem systemet.

Der findes ikke et traume eller erindring sådan 
lukket inde og fuldstændig ens – nej, det er altid 
sådan, at det er udfra nu’ets stemning og viden og 
for-forståelse og alt muligt, at de her spor af erin-
dringer bliver til – og så kan man endda sige, at det 
er jo først, når de her indsansede oplevelser er ble-
vet knyttet til sprog, til hjernen så at sige, at det 
bliver muligt for os at betydningstillægge dem…
- at sprog ikke er afskåret fra sanserne, sprog for-
stærker sanserne
- sanserne baner sig vej til sprog og sproget baner 
sig vej til sanserne

Hvilke sanser har skriveværkstedet brug for?
–  jeg synes, det er sådan en sjov hønen og ægget-
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diskussion, fordi du sagtens kan – som mange 
mennesker – mene, at: Jamen først, så får du en 
masse oplevelser som menneske, sanseoplevel-
ser, og så, når du har samlet den her tank, den 
her beholder af indtryk – ja, så kan du sætte dig 
ned og skrive dem ud – så det er først det ene og 
så det andet. Men, som jeg forstår tingene og selv 
har erfaret tingene i skriveværkstedet, er det i hø-
jere grad en vekselvirkende proces. Daniel Stern 
siger i noget af den nyeste psykologiske teori, han 
har skrevet, at vi er meget nu-orienterede, også 
som voksne, og forestillingen om, at der er en 
erindring, som findes lagt ned i os, som et filmklip 
vi kan tage frem og som ikke ændrer sig, den er 
forkert! Altså, det har man næsten fået forsket sig 
100% frem til, at der findes ikke et traume eller 
erindring sådan lukket inde og fuldstændig ens! 
Nej, det er altid sådan, at det er udfra nu’ets stem-
ning og viden og forforståelse, at spor af erindrin-
ger bliver til – og så kan man endda sige, at det 
er jo først, når de indsansede oplevelser er blevet 
knyttet til sprog, til hjernen så at sige, at det bliver 
muligt for os at betydningstillægge dem. 

Der vil jeg igen fortælle om en begivenhed, hvor vi 
(nogle lærere fra seminariet på et kursus på Ærø 
Højskole, red.) var på tur og ankommer til bestem-
melsesstedet sent om aftenen. Vi havde rejst hele 
dagen, og så får vi stillet en skål suppe frem, som jeg 
smager på - og jeg kan overhovedet ikke bestemme, 
hvad det er! Jeg er ikke i stand til at sige, hvad det 
er lavet på, og det frustrerer mig, så jeg spørger min 
naturfagskollega, Frank, hvad det her er for en sup-
pe? Han siger, jamen det er jo jordskok-suppe – og 
så skete der simpelthen det, at ikke alene kunne jeg 

smage, at det var jordskokker, men jeg fik den også 
sådan gange 2 – det var som om, at den uro, der 
havde været i mig (om, at jeg ikke kunne bestemme, 
hvad hulen er det jeg spiser? Er det hummer, eller 
er det gulerod), den havde genereret et behov for at 
kunne fastslå det, og det, der skete, det var ikke kun 
at kunne det heroppe (i hovedet, red.), men også at 
min krop kunne fastslå det, så hele kroppen blev til 
jordskoksuppe, og det blev en oplevelse; pludseligt 
er det fuldstændigt sindssygt, men det lærte mig, at 
sprog ikke er afskåret fra sanserne, sprog forstærker 
sanserne, og det havde jeg aldrig forstået før da. 
–  Jeg tror faktisk, at skriveværkstedet trækker på 

alle sanser, både før -, under - og efter selve skri-
veakten. Netop med den her sætning; sanserne 
baner sig vej til sprog, og sproget baner sig vej til 
sanserne. Man kan faktisk sammenligne det med 
myeliserings-processen, der foregår i små børn, 
spædbørn som ikke har et fuldt udviklet taktilt 
følelsesapparat, de skal, med det hvalpefedt de 
har, gro nervebaner ud i alle dele af kroppen, så 
de kan lære at reagere på varme og kulde og så 
videre. På samme måde kan man sige, at sanser-
ne er lig med nerverne, og hjernens optagelse af 
nervesignalerne er lig med sproget. Først når du 
har været rundt i alle hjørner af sproget, har du 
mulighed for at poppe rundt i alle hjørner af krop-
pen – hvis jeg nu skal føre den helt ud – og det er 
faktisk det, man oplever; at du skærper dine san-
ser ved at skrive! 

–  vi havde en oplevelse, da jeg startede skriveværk-
stedet her på stedet, lige efter mit specialearbej-
de, hvor vi sad og skrev om det rum, vi sad i. Det 
gjorde vi ud fra fire forskellige grundtilgange: En 
påstående og beskrivende tilgang, en spørgende 
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tilgang, en udbrydende tilgang og endelig en be-
falende tilgang til verden (og det er her en Steiner-
pædagog har inspireret mig). Vi startede altid med 
at sige: Hvor sidder vi henne her og nu? Hvad er 
det for et rum, vi er i? Det går vi så til ved hjælp 
af de her forskellige tilgange, og der oplevede vi 
– da der var én, der satte ord på – at udenfor kan 
jeg høre bilerne på gaden, at så kunne vi pludse-
lig alle sammen høre bilerne på gaden, men der 
var ingen af os, der kunne høre det, før sætnin-
gen blev udtalt, fordi vi er så vant til at lukke af for 
sanseindtryk, som vi ikke har fokus på. Det lærte 
mig så endnu engang, som med den berømte jord-
skokkesuppe, at det virkeligt er et spørgsmål om 
at dirigere sanserne; hvad er det for sanseindtryk, 
vi vil have? Og hvor åbne er vi i det hele taget over 
for den verden, vi er i? Jeg har kunstnere og krea-
tive mennesker mistænkt for også at være meget 
sugende i forhold til verden, som at sætte sig ned 
og putte fingrene i leret – eller hvad man putter 
fingrene i – så tror jeg også, det handler om at 
blive bedre til at sanse verden i det hele taget – el-
ler at der i alle tilfælde ligger en nysgerrighed til 
grund: Blå er ikke bare blå, nej blå er 117 former 
for blå osv. osv.

Så har jeg den her digter, som har været forbillede 
for mig, både på det personlige – men også på det 
professionelle plan, nemlig Søren Ulrik Thomsen. Sø-
ren Ulrik Thomsen, som jo heldigvis samtidig med, 
at han er kunstner, også er teoretiker, har formuleret 
det sådan, at sproget både kan sanse og tænke på 
samme tid. Det er måske noget, andre kunstarter kan 
blive lidt misundelige på skønlitteraturen over, fordi 
normalt taler man om, at man taber hovedet, eller 

man bliver så optaget af at male, at man glemmer alt 
andet omkring sig, og så kan man faktisk ikke sætte 
ord på, hvad det er, der foregår, mens man maler. 
Men en digter som Thomsen påstår – jeg har taget et 
par eksempler med fra hans tekster – at man både 
kan være sammen, nærværende og samtidig - på 
distancen, nemlig i forståelsen af hvad det er, man 
gør, når man gør det! Så bliver det jo fuldstændigt 
syret, for hvis det er rigtigt, så er vi jo oppe på et 
højt buddhistisk niveau her. Det kan også være, nu 
nævnte jeg jo meditationen før, og det føles næsten 
tabuagtigt at sige det, at vi kan dyrke sindet på en 
måde, vi kan få sindet til at vibrere ved at skrive. Han 
(Thomsen, red.) kommer med et eksempel, hvor han 
f.eks. siger: „Forære sine bedste to linier bort/dén, 
der lyser som en hyld og dén af tyngde som syrén.“ 
Det er et godt eksempel i forhold til det her med 
erindring, altså, at man godt kan sige, at Thomsen 
har gået en tur, ligesom alle os andre, og så har han 
siden erindret, når øjet fanger lysets brydning i de 
her små vokslignende blomsterblade, der sidder på 
hylden, og det er fantastisk, hvis der er sådan et af-
tenlys. Man kan tale om, at syrénblomsterne måske 
virker med en særlig intens tyngde, når næsen san-
ser de æteriske oliers vibrationer over busken, som 
gør bierne fuldstændigt svimle. Det må være fanta-
stisk, men det er en anden historie. Man kan sige, at 
det, der sker med sådan en poetisk sætning, er en 
synæstesi; som faktisk betyder, at flere forskellige 
sanseindtryk flyder sammen. Synæstesi er måske i 
virkeligheden et dejligt ord, fordi det, der sker, når 
sanseindtryk blandes sammen med sproget, er, at 
der sker en fordobling; fordi du både bliver sanse-
ligt henrykt over erindringer ved ordene syrén og 
hyld, som vækkes i dig, men du bliver også hen-
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rykt over den måde, sætningen musikalsk er lavet 
på: Han laver jo rim på dén og syrén, der lyser som 
hyld, dén er tyngde som syrén, og han skriver: Som 
en hyld og som syrén. Der er helt klart nogle rytmer i 
hans måde at skrive ordene sammen på, og det hen-
rykker os samtidig med, at indholdet gør det. Man 
kan måske på budskabsplanet sige, at vi lever for 
at dele vores største sanseoplevelser med andre. 
Når Thomsen taler om at forære sine bedste to li-
nier bort, hvorfor skal man det? Der ville en økonom 
sige: Jeg vil da aldrig forære mine to kæreste ejer 
bort – det er åbenbart det, der er på spil i teorien om 
verden, mens at det i rimet, så er en sang til verden. 
Et andet og sidste eksempel er, når han skriver: „At 
jeg tog ud til the Banks of the O-hi-o, Zaragossa og 
Clairmont-Ferrand, blot for at finde navnene skøn-
nest.“ Det er igen sådan et skægt eksempel på, at 
de to første linier er sansetilbud om musik i spro-
gets skønne navne. Prøv engang at lytte: Zaragossa, 
Zimbabwe, Ohio, Clairmont-Ferrand – altså, det er jo 
fantastisk. Men den sidste linie handler om, at den 
her sproglige sanseoplevelse, den kan nogle gange 
overgå oplevelsen af de virkelige fænomener, som 
sproget henviser til. 

Så, et eller andet sted er man, hvis man virkeligt 
bliver digter, (eller dem, der bliver digtere og ikke 
bare bliver pædagoger, undskyld ordet bare, men 
dem, der tager det helt ud i yderste konsekvens, 
det er dem, som er så forhippet på materialet, de 
arbejder med, at det i sig selv er nærmest lyksalig-
gørende for dem) der, hvor man finder en balance, 
hvor man skal forstå, hvad sproget kan udtrykke 
både poetisk og hårdt og rytmisk og lækkert, fordi vi 
skal kunne veksle mellem dem. Vi skal kunne skifte 
kommunikativt register alt efter, hvad det er for en 

situation, vi er i, og hvad det er for følelser, vi gerne 
vil udtrykke. Det er det, som er målet med det her i 
et dannelsesperspektiv. 

Hvor langt folk vil gå med selv at skrive videre, det 
kunne man lade være op til dem.

Hvor findes det kreative skriveværksted?
–  allerførst så findes det som en intens oplevelse, 

som jeg fortalte med Leif Rasmussen fra Silkeborg 
Højskole og min havregrød – det starter med, at 
man får en oplevelse. Det skal man jo så, som 
skrivelærer, være opmærksom på, at det gælder 
om at skabe nogle rammer og nogle øvelser, som 
udvider folks forståelse af sproget. Når dét så bli-
ver indprentet i sindet, så melder længslen sig 
hos dem, der forstår det, og så får man lyst til at 
genopleve, dele og udbrede sådan et sprogligt, 
socialt eksperimentarium. Og det er jo så der, skri-
veværkstedet bliver til.

Den aktuelle uddannelsespolitiske dagsorden værd-
sætter ikke, eller prioriterer ikke, en kreativ, æste-
tisk og eksperimenterende tilgang til sproget.

Hvilke teoretiske problemer findes mellem ideen om 
det kreative skriveværksted, metoden det kreative 
værksted og det kreative værksted som handling?
–  jeg synes, det er smadderspændende – men jeg 

sad også og tænkte lidt på, hvilken vej jeg skal gå 
ind, fordi det er et kulturelt problem: Fordi både 
ideen, metoden og handlingen er dømt ude i Dan-
mark. Du er lidt en ener, hvis du beflitter dig med 
det. Den aktuelle uddannelsespolitiske dagsor-
den værdsætter heller ikke, eller prioriterer ikke, 
en kreativ, æstetisk og eksperimenterende tilgang 
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til sproget. Det er den funktionelle sprogbrug, det 
er uddannelse til erhvervslivet, det forholder sig 
ikke som for Steiner-pædagoger, og måske også 
for Reggio Emilia-pædagoger (som jo i højere grad 
danner det hele menneske og dannelse for livet 
totalt set), på den led er der både noget kulturelt 
og noget uddannelsespolitisk, som ligesom strit-
ter imod ideen. Der er sådan en lugt af højskole og 
Steiner-skole over det, og den bagerilugt, den er 
flertallet åbenbart ikke så glad for! 

I forhold til pædagogisk praksis, er det største pro-
blem, at de færreste pædagoger har mulighed for at 
arbejde med mennesker, som mestrer skriftsproget 
på et niveau, som de kan få glæde af. Børnehave-
børn, de kan lystskrive, og det er virkeligt godt, at 
man er gået i gang med det, fordi de gerne vil være 
medlemmer (også) af skrive- og læseklubben, unger-
ne, hvis de bliver ført ind i det, på deres egne præ-
misser så at sige – så der er et perspektiv. Det nyeste 
er, at SFO’erne også skal ind i læreplanstænkningen 
sammen med skolerne, og så har vi igen en proble-
matik i forhold til tingene, mere kreativt og frit…. Men 
SFO-børn og ungdomsklub-børn og socialt margina-
liserede unge, det være sig de to-kulturelle eller unge 
involveret i kriminalitet og andre, som har haft nogle 
hårde oplevelser, de får meget ud af at skrive digte 
eller rappe. Pigerne får meget ud af at digte, dren-
gene får meget ud af at rappe – der har man snakket 
meget om sprogets forbindelse med identitet og så-
dan noget – men det kunne være et sted, hvor man 
konkret kan bruge det. Ellers må man sige, at meto-
den kreativ skrivning, for mig at se, er særlig velegnet 
på pædagogseminarier, fordi det er der, hvor voksne 
kan generobre den legende tilgang og kan komme 

rundt i mange kroge – og hvor de dokumenterer det, 
det er det gode ved det, man har skrevet i kladde-
hæftet, og alle de forskellige øvelser man har lavet. 
Det producerede kan man tage frem igen, hvor det 
vi træner blandt andet rollespil, kommunikationsun-
dervisning eller i danskundervisning, som mundtlige 
fortælleteknikker, er noget, som forsvinder, som bla-
dene på træerne: Så var det der, og så er det der ikke 
længere. Der tror jeg, det kreative skriveværksted har 
en styrke i, at du kan fastholde og indprente sprog-
lige erfaringer på en bedre måde, som forhåbentlig 
har den effekt, at de pædagogstuderende så går ud 
og realiserer sig der, hvor de er! Det er mit håb, at de 
kan oversætte fra nogle af de skriftsproglige øvelser 
til nogle kropslige og talesproglige øvelser. I paren-
tes bemærket, er det også det, Steiner-pædagoger-
ne gør, arbejder meget med kroppen og med lyde 
og andre tilgange end de skriftlige. Handicappede 
børn med downs-syndrom har Steiner-pædagoger 
størst succesrate i forhold til. Skriveværkstedet har 
ikke meget relevans i forhold til pædagogisk prak-
sis, men det at skabe pædagoger, som er levende, 
nysgerrige, og sproglige rollemodeller, pædagoger, 
der selv synes, det er skægt at høre et sjovt ord, som 
moonboots f.eks., tror jeg meget på, når det handler 
om at få børn, de børn, som synes det er skægt, in-
teresseret i det.

Vi må for guds skyld ikke øve indflydelse på bør-
nene.
Hvis det bare er pligt på læreplaner, eller jeg over-
hovedet ikke gør det, fordi jeg er berøringsangst 
over for at udøve kulturmagt, så mister de egentlig 
den der mulighed.
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Forhindrer pædagogerne børnene i at lære sproget? 
De ord og begreber, der anvendes til at beskrive 
verden med, tilpasses, at det er børn, der tales med 
– der bruges et sprogkatalog, som faktisk er for-
simplet, fordi sproget opfattes som svært at tilegne 
sig og barnet skal beskyttes mod for store sproglige 
udfordringer?

–  det første, jeg kommer til at tænke på, er, at den hi-
storiske udvikling, hvis vi bare tager fra 50’erne og 
frem til nu, er i korte træk, at i 50’erne, blev børn jo 
både opflasket med voksentekst-produkter, altså 
voksensproglige produkter, og med de former for 
tillempet børnesprog, som man har lavet i mere 
eller mindre opdragende børnerim, „Den Store 
Bastian“ osv.. Det har været sådan et miskmask, 
men de har haft begge dele – og det betyder, at 
du for eksempel har lyttet til salmer, og enhver, 
der har lyttet til sådanne sange som barn, kan jo 
huske, hvordan man undrede sig: „Aks og vipper 
bolde“ – kan jeg huske eller: „For nu kom Kjørmes 
Knud“ eller: „Ekbatana..“, „Jerusalem“, „En fattig 
jomfru sad i løn“, og sådan kan vi blive ved: Hvad 
hulen betyder de der ord? 

Men der skal man huske på, at for det første vil børn 
gerne forstå noget mere om voksne. Vi skal lade 
være med at være bange for at være voksne, når vi er 
sammen med børn, og for det andet så kan børnene 
mærke på stemningen, om den er godartet: Det er 
jo den måde, de forstår eller tilegner sig sprogets 
betydninger på, ved at se, hvilken effekt det får, når 
vi synger: „En fattig jomfru sad i løn?“ 

Er det så en kynisk, økonomisk redegørelse og ud-
sagn, når der bliver sagt: Desværre, vi har ikke flere 
penge, du må gå? Eller er det: Nej, det var faktisk 

den her kvinde, som var fattig og som sad i skjul og 
fødte guds søn osv. At man godt forstår, der er tale 
om noget fantastisk og en spændende stemning; 
det tror jeg, at mange pædagoger måske kommer til 
at skåne børn for, den slags oplevelser, og det sker 
jo ved, at man tager H.C. Andersen og så forsøger at 
gendigte ham, så der ikke står: „Det var et forskræk-
keligt vejr“ eller „spølkumme“ i stedet for „ske“ eller 
hvad det nu kan være for et gammelt dansk udtryk, 
han har brugt. Det er jo en skam, fordi tit kommer 
den sjoveste undren – eller forundringer – over ting 
ved, at man må spørge til noget: Jeg forstår ikke or-
det eller jeg savner ordet. Der starter jo egentlig det 
sociale og det interessante, så man kan sige, hvis 
man vil lukke munden på børn, så er det smart at 
prøve pædagogisk at sikre, at de ikke stiller dumme 
spørgsmål, men der er nok sket et tab, hvis man kun 
giver dem de her bearbejdede sange og tekster. Det 
gjorde man så også kun en kort overgang historisk 
set. Heldigvis kom man hurtigt over de illustrerede 
klassikere, som gjorde vold på de bøger, de oversat-
te osv. Nu er man jo så bare havnet i den her antro-
pologiske – og etnografiske grøft, hvor det handler 
om, at vi må for guds skyld ikke øve indflydelse på 
børnene – altså, vi skal studere deres egen kultur, 
som om en sådan fandtes!

Jeg forholder mig til, at når børn pjatter eller har 
deres egne små sanglege eller ord med hinanden 
(så kan jeg ikke tænke det som andet end: at de har 
lyttet til noget, sanset nogle ting i deres omverden, 
typisk konstruerede af voksne), så går de ind i deres 
egne rum og egne sammenhænge og prøver at styk-
ke det sammen til noget, der giver mening for dem. 
Det vil sige, det er hele tiden en vekselvirkende in-
spiration fra voksne og fra kulturprodukter hentet 
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fra „Anders And“ og fra Salmebogen og så det, som 
de selv kan bruge det til. Jeg synes det er godt, vi 
har fået blik for, hvordan ungerne bruger det, det er 
helt fint, men vi skal stadigvæk gå ind og sige: Vi er 
voksne og vi ved, at sproget kan bruges til mange 
forskellige ting, og det vil vi gerne stille op for jer 
som tilbud. Børn kan mærke, hvis Tomas er ham, 
som leger med sproget; så tror jeg, at dem, der har 
lyst til at være i selskab med mig og tilegne sig det, 
de vil finde det fint. Hvorimod hvis det bare er pligt 
på læreplaner, eller jeg overhovedet ikke gør det, 
fordi jeg er berøringsangst over for at udøve kultur-
magt, så mister de egentlig den der mulighed.

Uanset om du bliver det ene eller det andet, så har 
vi indrettet samfundet på en sådan måde, at du bli-
ver lige værdig.

Så, hvad gør vi?
–  man gør det, at man, hvis man har været i skrive-

værkstedet, har mødt en lærer – eller en pædagog 
eller en voksen, som har givet én hjælp, så kan man 
gå ind i alle de genrer, man har lyst til: Det vil sige, 
jeg kan gå ind og være ung med de unge, forstået på 
den måde, at jeg også kan se det sjove i rap! Så det, 
man kan starte med at gøre, er at se, hvordan leges 
der med sproget, hvordan digtes der, når det er de 
unge, der skal bestemme? Og så kan man tage ind 
og betale billetten til Fight Night i København i K.B. 
Hallen, og så kan man se, hvordan de trykker den 
af der – og lade sig forskrække og inspirere af det i 
lige dele. Samtidig kan man jo selv prøve!

Hvor kommer det fra, hvis ikke man som menneske 
er født med flyveører og har lyst til at lytte til sproget 
og lege med det? 

Søren Ulrik Thomsen mener ligefrem, at musikalite-
ten i sproget, den kan man faktisk kun høre, hvis man 
har gehør. Så han mener, det er synd, at man tvinger 
alle børn til at læse digte i skolen, simpelthen. Det 
samme vil jeg sige, jeg vil aldrig til en revisor eller 
en jurist sige: „Nu skal du dæl’me læse Søren Ulrik 
Thomsens samlede“, så måske skal man acceptere, 
at vi lever i en tid, hvor det ikke så meget handler om 
at forsøge at give børn og unge hele paletten. Det 
er sådan en gammel polyhistor-agtig forestilling om 
folkeskolen, at vi skal have hele viften af fag. Der tror 
jeg i højere grad, at man skal satse på at stille nogle 
tilbud op, som er meget kvalificerede: Hvis du går 
ind i skriveværksstedet, så får du virkelig også et til-
bud om at lære, hvad sproget kan, og et tilbud om at 
lege med dets virkemidler, og hvis ikke du synes det 
er sjovt, så kan du gå et andet sted hen, hvor du kan 
blive god til at spille musik, og uanset om du bliver 
det ene eller det andet, så har vi indrettet samfundet 
på en sådan måde, at du bliver lige værdig. Jeg tror, 
det er det, der stritter imod. Jeg ved, der er mange 
pædagoger, som ikke er så begejstrede for sproget 
og for danskfaget af mange grunde, både det vi har 
snakket om før i forbindelse med folkeskolen, der 
har så meget pligt osv., men også fordi de ikke sy-
nes sproget er det fede – det skal de da have lov til 
– for dem er det kun frugtsalat, så kan man bruge 
det til at købe ind med og sådan noget.

Hvor findes kapitalen i forhold til kreative skrive-
værksteder?
–  jeg tror, at værkstedskapital – det er primært sym-

bolsk og kulturelt. Henrik Norbrandt, en anden 
dansk digter, skriver at: „Der, hvor min magt var, 
kan I end ikke bøje et strå.“ Det er sådan meget 
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flot sagt at, hvad vil det sige at kunne skrive et 
brev til en kvinde, som får hende til at falde pla-
dask for én? Kan man gøre det op i penge? Kan 
man gøre det op i penge, når pigen på ti eller el-
leve år skriver et brev til sin farmor, som er ved 
at miste sin åndsfriskhed og er ved at glide over i 
demens – kan man gøre det op i penge, at hun har 
mulighed for at udtrykke sig overfor den her ældre 
kvinde? Mr. Keating, i filmen „Døde Poeters Klub“ 
(en film som også på mange måder er Steiner-in-
spireret), han kan få det sidste ord: Han siger til 
de her kostskoleelever: „Matematik, jura, lægevi-
denskab og ingeniørkunst det er helt klart vigtige 
og ædle beskæftigelser – de er nødvendige, for at 
vi kan overleve – men det er jo poesi og kærlig-
hed og menneskelige relationer, vi lever for“. Det 
er også meget det, der er kapitalen i det kreative 
skriveværksted.
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Mellem teori og praksis – 
de studerendes tværkontekstuelle 
læringsbane 

af Torben Næsby, lektor, cand.mag.

I denne artikel præsenteres nogle perspektiver på 
læring, som danner baggrund for at analysere, for-
stå og perspektivere pædagogstuderendes læring 
i praktik. Her med særligt fokus på teori og prak-
sis i pædagoguddannelsen. Perspektiverne er ikke 
dækkende for de linier, der kan trækkes i de aktu-
elle diskussioner, men repræsenterer en aktuel ten-
dens inden for social læringsteori til at se læring, 
ikke blot som et individuelt forehavende, men som 
et gensidigt samspil mellem den enkelte og miljøet 
med fokus på, hvordan miljøet virker som betingel-
se for læring. 

Det er en pointe, at læring er individuel, den sker 
i hovedet og i kroppen på den enkelte studerende. 
Men uddannelse til pædagog handler ikke om blot 
at tilegne sig personlige forudsætninger for fagets 
udøvelse, f.eks. ved at „gøre som mor her“, eller om 
overførsel af „doxa“ fra en underviser til en stude-
rende. „Kortet er ikke landskabet“, som Bateson 
siger, men det er omvendt ikke nok at være „stre-
etwise“. Den studerende må også reflektere over, 
hvordan det lærte kan anvendes i pædagogisk prak-
sis og med hvilke begrundelser. Pædagoguddan-
nelsen er som vekseluddannelse og professionsud-
dannelse særligt forpligtet på dialektikken mellem 
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praksis og teori og på, at den studerende ikke „ud-
sættes“ for teori som det primære styringsredskab 
i uddannelsen, men tager udgangspunkt i konkrete 
læringssituationer og der fra genererer en reflekteret 
og begrundet pædagogik.

Perspektiver på læring

Når vi fokuserer på læring i uddannelse, er det ikke 
nok kun at være opmærksomme på deltagerforud-
sætninger og læring set fra uddannelsens eller un-
dervisningens standpunkt. Set på den måde bliver 
f.eks. deltagerforudsætninger reduceret til forud-
sætninger for læring på uddannelsen. I en sådan 
tænkning, der er præget af den traditionelle måde, 
vi samfundsmæssigt har indrettet uddannelsesinsti-
tutioner og tilrettelagt og anerkendt læring på dem, 
forstås og udformes læring som overlevering, over-
førelse og anvendelse (Lave 1999, Dreier 1999a).

Har man lært det, man skal på uddannelsen, 
kan det lærte overføres og anvendes andre steder, 
er forestillingen her. Lykkes denne overføring ikke, 
har man altså ikke lært det, man skulle på uddan-
nelsen. Undervisernes læringsopfattelse præges i 
denne forestilling også af, at de har et særligt ansvar 
for læring i den praksis, de arbejder i til dagligt, og 
at de kun her har adgang til og indflydelse på delta-
gernes læring. Det er nemmere at tilrettelægge un-
dervisning ud fra sådanne vaneforestillinger, men 
ikke nødvendigvis nemmere at udføre den (se Dreier 
1999b for en uddybning).

De studerende har som deltagere ret til at være 
medlem af uddannelsens lærende fællesskaber, og 
det er afgørende for en ny opfattelse af uddannelse, 
bl.a. som en inkluderende praksis, at alle ses som, 
eller kvalificeres til at blive, aktive deltagere. Ret, 
pligt og ansvar bliver værdimæssige grundsten i ud-
dannelsesarbejdet.1 

Hvis uddannelse skal være inkluderende, hand-
ler det med deltagelsesbegrebet (Lave og Wenger, 
1991) som nævnt om at få adgang til praksis, at 
have ret til være der. Uddannelsens praksis kan 
opfattes som en mulighedszone, hvor der gen-
nem deltagelse gives mulighed for overskridelse 
af det, man allerede ved. Man kan komme til at 
lære noget nyt, man kan komme til at ændre og 
udvikle de personlige forudsætninger for delta-
gelse (Dreier 1999b). Vi må altså arbejde med et 
bredt læringsbegreb, som Dreier påpeger, hvor 
læring er forankret i personers deltagelse i for-
skellige sociale sammenhænge (og uddannelse er 
kun en del heraf) og i personernes udformning af 
en sammensat tilværelse i og på tværs af flere om-
råder i samfundslivet. At forstå læring på denne 
måde retter også fokus på den konkrete sociale 
praksis, personen deltager i – nemlig uddannelse 
– og hvordan det, der læres, kan ændre forudsæt-
ningerne for at tage del i denne praksis.

Hensigten med personens deltagelse i den tilret-
telagte uddannelse til pædagog er jo netop ikke kun 
at lære det, man kan der (på seminariet), men at 

1  Inklusion er et bærende princip for vores opfattelse af en moderne uddannelse, se f.eks. scs@vis på hjemmesiden www.psem.
dk, sept. 2003: Rummelighed. 

   Forpligtelsen over for praksis og dermed det moralsk-etiske ansvar for læringen og dens betingelser finder vi oprindeligt hos 
Vygotskij (se f.eks. Uddholm 2005).
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lede frem mod en tilværelse i en fremtid som med-
borger, bl.a. som pædagog. 

Praktikuddannelse

I pædagoguddannelsen, hvor der som bekendt p.t. 
er i alt 15 måneders praktik, er begrebet om delta-
gelse frugtbart, når man vil se på, hvad studerende 
har mulighed for at komme til at lære i praktikken – 
eller måske snarere, hvordan de har mulighed for at 
komme til at lære det, der er praktikkens mål. Med 
Jean Lave m.fl. kan vi skifte perspektiv fra, som Mar-
tin Bayer skriver (Bayer 2001), „læring som dekon-
tekstualiseret, individbåret, subjekt-objekt baseret 
og som resultat af formidling“ til „praktiklæring som 
situeret i social praksis“. Med skiftet fra „afsende-
ren“, forstået som f.eks. en underviser eller vejleder, 
til „den der lærer“, får vi fokus på, hvordan kontek-
sten er med til at skabe personen (Se f.eks. også 
Schön 1987, Nielsen og Kvale 1997, Heggen 1995). 
Her ses på, hvordan den studerende fra en perifer 
deltagelse i pædagogisk praksis gradvist ser menin-
gen med pædagogisk arbejde, pædagogernes selv-
forståelse som indlejret i institutionskulturen, arbej-
dets hierarkiske struktur mv. i form af betingelser for 
læring opdelt i en periferi og et center. Hos Heggen, 
i et videnssociologisk studie af praktikanters oplæ-
ring i sygepleje (Heggen 1995), anføres, at det, at 
praktikanten inkluderes i et fællesskab, der baseres 
på kundskaber, hænger sammen med praktikan-
tens personlige forudsætninger for at løfte sig selv 
– eller at blive løftet – ind i arbejdsfællesskabet. I et 
erfaringsteoretisk perspektiv, som hos Weber (Bayer 
2001, Weber 1998), opfatter de studerende, der er 
blevet interviewet i RUC-forskernes undersøgelser 
(Pædagogers kompetencer, RUC 1995-98) bl.a., at i 

praktikken handler det om at placere sig i institu-
tionernes organisation. De taler om, hvor svært det 
er at placere sig i forholdet mellem medhjælpere og 
pædagoger, og udtalelser fra praktikvejlederne an-
fører, at nogle studerende identificerer sig for meget 
med brugerne og nærmest selv optræder som „kli-
enter“. Således opfører praktikanterne sig nærmest 
ligesom dem, der begrunder institutionens eksi-
stens, skriver Bayer.

At kunne komme til at lære noget i praktik, og 
hvad det så er, man lærer, afhænger af placerin-
gen i praksisfællesskabet – i den sociale kontekst. 
Væsentlige træk ved den sociale kontekst, der bør 
fremhæves i den forbindelse, er, at læreprocessen 
foregår i et forholdsvis åbent og løst struktureret 
miljø, hvor den lærende har adgang til at kunne se 
pædagogernes arbejde og eventuelt dele erfaringer 
og problemløsningsstrategier (Lave og Wenger 1991, 
side 71). Den perifere deltagelse, hvor deltageren 
lærer fra andre deltagere, er dog i pædagogisk prak-
sis ikke uproblematisk.

Inkluderes den studerende på en måde, så del-
tagelsen nærmest opfattes som i lighed med bru-
gerne, lærer den studerende givetvis meget om 
netop brugerne og kan følge deres perspektiv, men 
næppe meget om, hvordan den professionelle pæ-
dagog arbejder (altså om professionen og professi-
onsudøverne), og hvordan pædagogen tager fagligt 
og personligt ansvar for sin praksis og begrunder 
denne. Den studerende ekskluderes fra det profes-
sionelle, faglige niveau f.eks. ved altid at være den, 
der lige „tager de små ud på legepladsen“, rydder 
op efter maden, går en tur med brugeren osv. 

Inkluderes den studerende på en måde, så det 
personlige perspektiv tillægges størst betydning, 
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lærer den studerende at handle ligesom de andre 
i praksisfællesskabet, således at den personlige til-
gang til fællesskabet medfører, at den studerende 
resignerer over for mere kritiske perspektiver på 
praksis og for så vidt også over for den teoretiske, 
begrebsmæssige faglighed, de ideelt set har ud-
viklet i studiet på seminariet. Den studerende op-
fordres til „at blive lige som de andre“ – „bare gør, 
som mor her, så kan det ikke gå galt“, og som Weber 
refererer: „Når tingene ikke passer sammen, så skil 
dem ad. Hvis seminariets lærdom ikke matcher in-
stitutionen, så lad seminarium være seminarium“ 
(Weber 1998). 

Et andet problem kan være, at den særlige kon-
struktion, praktikken udgør (her tænkes på de 
normeringsmæssige forhold på arbejdsstedet), 
forhindrer den studerende i at kunne lære af andre 
studerende. I langt de fleste praktikperioder arbej-
der den studerende ikke sammen med andre stude-
rende, men sammen med uddannede pædagoger. 
Den studerende – som perifer deltager – kan ikke 
komme til at spørge andre studerende og drage for-
del af et samspil, af sammenligningsmuligheder.

Mest befordrende for oplevelsen af sammenhæng 
er det, når den studerende får mulighed for at ind-
tage forskellige og flere positioner i praksisfælles-
skabet, således at der kan indhøstes erfaringer med 
og reflekteres over forskellige måder at deltage på, 
og derigennem får mulighed for at udvikle kompe-
tencer til personligt at værdisætte og fagligt begrun-
de pædagogisk praksis, planlægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske processer i den mangfoldig-
hed og kompleksitet, som praksis udgør. 

Det er en udfordring for et inkluderende miljø 
at kunne skabe og fastholde en fleksibel kollektiv 

praksis, hvor den studerende har mulighed for at 
lære i forskellige positioner i forskellige kontekster 
og udvikle alle sine kompetencer. Det handler ikke 
(alene) om, hvordan den studerende tilpasser sig 
det aktuelle miljø, men først og fremmest om, hvor-
dan mulighederne i miljøet tilrettelægges, så den 
studerendes individuelle læringsstil kan folde sig 
ud, altså hvordan uddannelsen rummer den stude-
rende og ikke omvendt. 

Deltagelsen og inklusionen i professionens praksis 
handler om retten til at deltage i det samfundsmæs-
sige liv, at være medborger og løse samfundsmæs-
sige opgaver inden for de bestemmelser, der knytter 
an til professionen. Dette er også et socialt perspek-
tiv, hvor det gælder om at bringe deltagerne ind i fæl-
lesskabet, så de bliver aktører i sociale miljøer. 

Deltagelsen i professionsudøvelsen handler om 
på seminariet at lære pædagogiske teorier, begre-
ber og metoder. Man kan også, som ovenfor, sige, 
at inklusionen her betyder at kunne komme til at 
udvikle kompetencer, der muliggør interaktion og 
refleksion i professionelt tilrettelagte sociale kon-
tekster (Madsen 2002).

Deltagelsen som professionsudøver i sådanne 
kontekster omfatter det personlige perspektiv, hvor 
udøverens holdninger og værdier påvirkes af og på-
virker konteksten. Den personlige tilgang til arbejdet 
udfordres af professionens faglige etik, som retter 
forventninger mod personen i form af faglige og eti-
ske krav og fordringer. Retten til at deltage følges af 
pligten til at gøre det rigtige i situationen, at ville det 
bedste for brugeren. Deltagelsen kræver, at man i en 
mangfoldig pædagogisk praksis, hvor det grundlag, 
man handler på, hele tiden skal kunne begrundes, 
tager ansvar for fællesskabet og sin egen position i 
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dette fællesskab. Hermed knyttes personlighed og 
faglighed sammen, og måden, den professionelle 
udøver sin profession på, vil således altid være til 
diskussion.

At „koble teori og praksis“

I den pædagogstuderendes praktik har praktikvejle-
deren et særligt ansvar for, at den studerende kan 
komme til at forstå meningen med studiet i pædago-
gisk arbejde og opøve færdigheder i at handle pro-
fessionelt i pædagogisk praksis; at ret og pligt ud-
foldes til ansvar. I praktikinstitutionens perspektiv 
omtales dette ofte som et læringsmål om at kunne 
„koble teori og praksis“.2 

Praktikvejlederne anerkender, at de studerende 
har „noget med sig“ fra undervisningen på semina-
riet, men udtaler også, at det ikke er nemt for dem 
som vejledere at vide, hvad det er: „Jeg kan ikke 
hjælpe dem med at koble teori og praksis, hvis jeg 
ikke ved, hvad de har lært, ergo også hvad de ikke 
har med.“ 3 „Jeg må sige, at der er nogle teorier, hun 
har med. Ellers er det svært at vide generelt, hvad 
de studerende kan; det er svært lige at se, om de er 
i stand til at koble teori og praksis“. De vurderer, at 
de studerende selv ved noget om, hvad de er gode 
til, og at praktikken skal kunne stille sig til rådighed 
som øvebane for de ting, de studerende ikke er så 
gode til. Hvad disse ting er, er forskelligt fra stude-
rende til studerende, men vejlederne nævner, at de 
teoretiske forudsætninger synes at være gode, og 
at de studerende skal øve sig i konkret konfliktløs-

ning, at vurdere dreng/pige-problematikker og lign. 
i praksis.

Der synes, som nævnt, at være en udbredt opfat-
telse af, at de studerendes opgave i praktikken er at 
koble teori og praksis: „det kan man godt forlange af 
en 1. lønnet“, som en vejleder formulerer det, men 
der er også overvejelser om det modsatte: „Der er 
måske det i det, at når man skiller teori og praksis, 
så sker der jo det, at når man anvender teorien i 
praksis, så bliver den til praksis“. 

Når en vejleder peger på, at opgaven for den stu-
derende er at koble teori og praksis, dækker det 
formentlig over ovennævnte traditionelle forestilling 
om, hvad uddannelsens og praktikkens formål er (jf. 
Lave 1999). I praktikkens uddannelsesrum sker der 
i denne forestilling en transfer, hvor det, den stude-
rende har lært på seminariet, kan afprøves i praksis, 
og/eller praksis kan berige teorien og gennem den 
såkaldte kobling medføre læring. Hvis dette skulle 
lykkes optimalt, måtte praktikinstitutionen eller vej-
lederen vide, hvad den studerende har lært på se-
minariet for at kunne vurdere, om det sker. Det er 
næppe tilfældet. I stedet sker der det, når vejlede-
ren skal vurdere den studerendes læring, at vejle-
deren tager udgangspunkt i sin egen forestilling om, 
hvad den studerende har lært, og i en fornemmelse 
for, hvad der er godt at vide og kunne for at blive 
en god pædagog. Det er kun den studerende selv, 
der ved, hvad hun har lært, og ideelt set udtrykkes 
dette i målfastsættelsen, som er en beskrivelse af, 
hvordan den studerendes læringsbane bør tilret-

2 Se Næsby og Langagergaard, 2005

3  Citaterne i det følgende er alle hentet fra Næsby og Langagergaard, 2005
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telægges. Dvs., at det i udgangspunktet er målene 
for praktikken for den enkelte studerende, der her 
beskrives, mere end det er, hvad der skal til, for at 
målene nås. Hvordan målene skal nås, drøftes med 
vejlederen, der skaber betingelserne for, at den stu-
derende kan indgå i læreprocesser (aktiviteter, der 
medfører læring). 

Vejlederen ved altså i en vis forstand, hvad den 
studerende bør lære, men hvis det, der skal læres, 
begrundes i en form for teori, der skal kobles med 
praksis (en teori, der for at kunne kobles netop må 
være adskilt fra praksis og komme et andet sted fra, 
uden for læringsrummet), stilles den studerende 
reelt over for en umulig opgave. Den studerendes 
forudsætninger og dermed forbundne repræsenta-
tioner bliver et diffust fokus for vejlederens vurde-
ring af, om den studerende lærer noget, frem for 
hvad der i et praktisk pædagogisk perspektiv måtte 
anses for at være meningsfuldt at gøre netop i den 
konkrete situation i praksis. Det slører blikket for 
læringsrummets muligheder og begrænsninger for 
læring. Og det tvinger nærmest den studerende til 
at adskille teori og praksis for at begrunde konkret 
praksis med en form for teoretisk viden (den, som 
vejlederne mener, de studerende måtte have lært 
på seminariet – den, som de selv lærte, da de gik 
på seminariet – frem for med den praktiske viden og 
teori, der er forbundet med situationen).

Når den studerende søger at skabe mening for 
sig selv og dermed sammenhæng i læreprocessen, 
bliver det paradoksalt, hvis hun tvinges til at hente 
begrundelser for praksis, der i den grad ligger uden 
for praksis selv. I interview med studerende (se Helle 
Meyer og Helga Bønsvigs artikel) siger de uden und-
tagelse, at de vil prøve teorierne af ude i praksis. På 

en måde er der god logik i, at det, man lærer i det 
ene læringsrum, har man som lærende en forvent-
ning om kan bruges og giver mening i det andet rum. 
Men når praksis skal reflekteres i lyset af teori, bliver 
det meningsløst at anvende forestillinger om teori el-
ler konkrete teorier, der baserer sig på det, vi kalder 
epistemisk viden (jf. Flyvbjerg 1991 m.fl.). Det med-
fører netop snarere, at teorien kobles af og erstattes 
af generaliseret viden, der i de fleste tilfælde baserer 
sig på teorier, der slet ikke arbejdes med på semina-
riet, men som var aktuelt undervisningsstof, dengang 
vejlederen selv gik på seminariet: „Man får sat nogle 
hoveder på noget teori og finder de typer derude …“. 

Hvis læreprocessen i traditionel forståelse skal 
lykkes, må vejlederen som effekt kunne genkende 
noget teori, der er blevet undervist i på seminari-
et. Hvis ikke det sker, er forklaringen den simple, 
at man på seminariet ikke ved, hvad der foregår i 
praksis på praktikinstitutionerne. Det er med til at 
fastholde feltet i et lukket kredsløb, hvor det, der 
er læringens mål, er det, vejlederen selv mener at 
vide og kunne. Fokus rettes mod forventelige effek-
ter frem for mod de processer, den studerende går 
ud og ind af.

Teorier må under alle omstændigheder aldrig 
blive det primære styringsredskab for vejlederen. 
Man må tage udgangspunkt i de konkrete lærings-
situationer i praksis og udvikle sin praksis og tage 
moralsk-etisk ansvar i situationen. Efterfølgende 
kan praksis reflekteres i lyset af relevant teori, der 
kan hjælpe med at udvikle faglige begreber om og 
kritiske forståelser af praksis.

Praktiklærerne på seminariet opfatter sig ofte 
som bindeled, der prøver at skabe overblik over, 
hvor den studerende er i sine processer, og hvor den 
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studerende er på vej hen: „Det er vores opgave at 
prøve at være et skridt foran og vide, hvor vi vil have 
dem hen“. Lærerne fokuserer på de forandringer, 
der sker i processerne: „Det var meget tydeligt den 
forandring, som skete i øvelsespraktikken, hvor hun 
(den studerende) gik fra at være medhjælper til at 
være studerende (…) erkendelsen (heraf) kunne kun 
ske i praksis, men den skete jo i kraft af det, som 
hun havde med fra seminariet (…) At forstå nogle 
begreber helt kan kun ske ved at prøve dem i den 
virkelige verden. Man kan øve sig herinde, men man 
er jo aldrig pædagog over for hinanden herinde (på 
seminariet)“. Det at få den position kan man kun i 
praktikken, den kan ikke skabes kunstigt på semi-
nariet, mener praktiklæreren.

Et andet problem, som en anden lærer påpeger, 
er, „at seminariet er meget komplekst, og mange 
studerende bruger meget tid på at gennemskue 
denne kompleksitet og tilpasse sig (…) I praktikken 
kommer der rutine … risikoen er, den studerende bli-
ver for praktisk. Det støttes af et andet udsagn om, 
at det ofte føles abstrakt for de studerende, „indtil 
de finder ud af, de skal have fat i dem selv og deres 
evner til at gå ind i fagligheden, refleksionen og an-
vende teorien for at gå dybere“. 

Det er interessant, at de studerendes besvarelser 
på bevægelser fra det abstrakte, dvs. begreber fra 
studieordning, praktikhåndbog og undervisning, 
til det konkrete, dvs., hvad de konkret kommer til 
at arbejde med i praktikken, er så mangfoldige og 
nuancerede. Frem for at kunne påvise et bestemt 
mønster i beskrivelsen af forventningerne, der kan 
kobles op på bevægelsen fra læring i uddannelse på 
seminariet til læring i uddannelse i praktik (f.eks. at 
de studerende gengiver målene for praktikken), ser 

vi, at mønstret er, at de studerende beskriver deres 
individuelle forventninger til læringen. 

Det tyder på, at de forventninger, seminariet (un-
derviserne) har til de studerendes læring, ikke stem-
mer overens med de forventninger, de studerende 
faktisk har på egne vegne. De har individuelle og 
personlige forventninger, som afspejler deres in-
dividuelle læringsbane. De studerende har ikke en 
fælles bane, de har deres egne baner. De har ikke 
specielt blik for studiets formelle sigte, men for, 
hvad der synes at være vigtigt, og som giver mening 
for dem selv. Den individuelle betydning kan anta-
ges at være påvirket af seminariets krav i og med, 
at de studerende er rettet mod at blive pædagoger, 
men de studerende italesætter det ikke.

Det kunne tyde på, at seminariet og praktikken 
ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at tydeliggøre, 
hvordan uddannelsen som sådan bør/kan virke som 
det stillads, der giver betingelser for læring og som gi-
ver læringen en bestemt retning. De samfundsmæs-
sige og politiske aspekter ved uddannelsen – eller 
indkultureringen – bliver ikke italesat sådan, at også 
dette opleves betydningsfuldt af de studerende. 

De studerende tænker i en form for „praktisk vis-
dom“, når „tingene i virkeligheden“ skal lykkes. Det 
kan ses som en konsekvens af netop det forhold, at 
pædagogisk arbejde fordrer praktisk viden. Hvis man 
i undervisningen på seminariet og praktikinstitutio-
nerne vil understøtte læring i praktik og give mening 
for de studerende, må teorien være praksisnær og 
tage afsæt i de pædagogiske kontekster. Det betyder 
ikke, at man på seminariet ikke skal formidle gene-
raliseret teoretisk viden om det pædagogiske felt, for 
dermed kunne vi forfalde til ren prakticisme. Resul-
tatet kunne blive, at praksis og den praktiske viden 
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overtager/definerer den teoretiske viden. En styrke 
ved seminariet er, at vi ikke kun er underlagt et krav 
om konkrete rette handlinger i forhold til mennesker, 
men også kan dyrke „tankens kraft, det luftige/flyv-
ske perspektiv“ (jf. teori som „gudernes syn“). 

Så på den ene side skal teori være hjælper for 
praksis og understøtte udvikling af faglighed og pro-
fessionsforståelse. Her tager vi afsæt i Aristoteles’ 
begreb om praktisk visdom (phronesis).

Når teorien på den anden side antager karakter 
af at være universel og foreskrivende, er den ikke 
egnet til dette – så kan den noget andet, f.eks. un-
derstøtte udvikling af personlighed og dannelse 
og medvirke til at udvikle generelle antagelser om 
etikken, de rette handlinger i forhold til mennesker 
i pædagogisk praksis på det generelle, abstrakte 
plan. Her taler vi om episteme.

Når teorien for det tredje bliver modeller af og for 
praksis, kan den understøtte, at der udvikles en pro-
fessionel tilgang til arbejdet. Aristoteles’ begreb om 
techne, som vi finder som modeller og metoder så 
som praksisportrætter, læringsguider, iagttagelses-
metoder osv.

Pointen er, kunne man sige, at nogle teorier kobler 
sig til praksis – andre kobler sig fra praksis. Som un-
derviser, vejleder og studerende må man kunne skel-
ne mellem „kortet og landskabet“, men også kunne 
begå sig i og med begge og kunne vælge den rette 
form for viden (teori) i de rigtige situationer på det 
rigtige tidspunkt i praksis. Aristoteles fandt jo netop, 
at praktisk viden også indebærer kendskab til gene-
relle forhold/regler (teoretisk viden), men på en så-
dan måde, at man ved noget om og kan vurdere i den 
konkrete situation, hvilke af de generelle regler, der 
kan anvendes og sættes i spil i en given situation. 
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Krydsfeltet mellem teori og praksis 
i pædagoguddannelsen
– at veksle mellem praktik og semi-
narium: et studenterperspektiv

af Helga Bønsvig, lektor, praktikkordinator

og Helle Meyer, lektor, cand. psych.

I denne artikel belyser vi krydsfeltet mellem teori og 
praktik i pædagoguddannelsen med udgangspunkt 
i de studerendes perspektiv. Artiklen bygger på et 
gruppeinterview med syv studerende fra forskellige 
semestre på uddannelsen.
Centralt i de studerendes fortælling fremstår be-
tydningen af at få mulighed for at anvende og af-
prøve teorier og faglige begreber i praksis. Praktik 
og seminarium krydser hinanden, i og med teorier-
nes omsætning til praksis. Det fremgår, at praktik-
vejlederens teoretiske faglighed er afgørende for 
de studerendes oplevelse af samspil mellem de to 
læringsrum. 
Med henblik på en styrkelse af samarbejde og sam-
spil mellem uddannelsens to læringsrum argumen-
terer vi for, at seminariet tager direkte del i den del 
af læringsprocessen i praktikken, der involverer an-
vendelse af teori og faglige begreber. 

Forholdet mellem teori og praksis, mellem tanke og 
handling, er en klassisk filosofisk problemstilling1 
og også en velkendt og konkret problemstilling i 
pædagoguddannelsen, idet denne som et centralt 
karakteristika er bygget op omkring en vekslen 
mellem praktikperioder og seminarieundervisning. 
Praktik ken udgør ca. ¹/3 af den samlede uddannel-
se. De studerende bevæger sig således mellem to 
læringsrum, der kan siges at være karakteriseret af 
hver sin lærings- og vidensform. Den nye bekendt-
gørelse (BEK. Nr. 220 13/03/2007) fremhæver, at de 
to læringsrum er gensidigt supplerende, hvor sam-
spillet mellem vidensformerne kan kvalificere den 
studerendes læring. 

Men hvordan kan et sådant samspil etableres, og 
hvordan og hvornår er uddannelse i praktik og ud-
dannelse på seminariet gensidigt supplerende? 

Vi søger i denne artikel at belyse dette spørgsmål 
med udgangspunkt i et gruppeinterview med syv 
studerende. Interviewet var struktureret ud fra en in-
terviewguide, bygget op omkring en række temaer, 
men stadig åbent i sin form, således at det var muligt 
at følge og spørge ind til det, de studerende fortalte, 
og dermed få beskrivelser af deres erfaringer med 
deltagelse og læring i praktik og på seminariet2. 

Deres fortællinger giver anledning til nogle reflek-
sioner over samspillet mellem praktik og seminari-
um og til at rejse nogle problemstillinger, med hvilke 
vi håber at yde et bidrag til den fortsatte udvikling af 
pædagoguddannelsen.

Vores udgangspunkt for, hvorledes samspillet kan 
udvikles, er en opfattelse af praktik og seminarium 

1  Se Hausgaard Jensens artikel: Refleksion og dømmekraft for en uddybning af denne problemstilling. 
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som to væsensforskellige uddannelsessteder. Prak-
tikinstitutionen er et praksisfællesskab, hvor læring 
er forbundet med deltagelse, observation og reflek-
sion3. På seminariet lærer den studerende gennem 
studier, her er ikke krav om handling og derfor mu-
lighed for at indtage en teoretisk og kritisk4 distance 
til det pædagogiske handleliv. 

De studerendes fortælling

Det er en generel opfattelse i interviewgruppen, at 
det at veksle mellem at være i praktik og være på 
seminariet giver et godt flow i uddannelsen, det op-
leves som „en fordel“, „det giver energi“ og „koblin-
gen er fantastisk“, idet det giver de studerende mu-
lighed for at forbinde det, de har lært på seminariet, 
med pædagogisk praksis og „levende mennesker“. 

Målformuleringen5, som de studerende før hver 
praktik har forberedt på seminariet, binder ifølge de 
studerende uddannelsen sammen. Den giver en rød 
tråd gennem praktikken, ligesom kravene i øvrigt fra 

seminariet skaber sammenhæng. Eksempelvis den 
række indkaldsdage på seminariet, der er placeret i 
hver praktik. Her skal de studerende forberede sig 
i form af opgaver, der er knyttet til målene for prak-
tikperioderne. I det omfang, praktikinstitutionen har 
specifikke krav til den studerendes målformulering 
om eks. litteratur og metodik, opleves det som no-
get, der er med til at skabe samspil og sammenhæng 
mellem de to læringsrum. 

Flere rundt om bordet giver udtryk for, at skiftet 
mellem praktik og seminarium i uddannelsen er 
godt, idet det giver mulighed for at afprøve det teori, 
de har lært på seminariet, i praksis: 

„Man er herinde på seminariet og lærer noget – så 
kommer man ud, og vi har en målformulering, hvor 
der er beskrevet det teori, vi skal ud og anvende og 
afprøve i praksis.“

I praktikken søger de studerende altså at anven-
de de teorier, de har lært på seminariet. Teori kan i 
et sådant perspektiv blive normgivende for praksis, 

2  Interviewundersøgelsen er i første stadium transskriberet fra båndoptagelsen næsten ordret skriftlig tekst af de mundtlige 
udsagn. Vi erkender, at transskriptionen altid indeholder fortolkningsmæssige konstruktioner og derfor ikke repræsenterer 
den virkelige interviewsituation (Kvale 1996). Konkret i denne transskription har interviewerne stillet etiske spørgsmål til 
båndudsagnene og dermed foretaget normative fravalg i transformationen. Det er sket, når interviewpersonerne har givet 
eksempler fra praksis, der er genkendelige. Efterfølgende er der foretaget en meningskondensering i forhold til tematisering 
og interviewets formål. Denne dannede grundlag for de spørgsmål, vi har stillet til teksten og de tolkninger, vi har foretaget. 
For en uddybning af det kvalitative forskningsinterview se Kvale (1996).

3  For en uddybning af læring i praktik, herunder begreberne deltagelse og observation, se eks. Nielsen & Kvale (2003) og 
Langagergaard & Næsby (2005). For en diskussion af refleksionsbegrebet, se Hausgaard Jensens artikel: Refleksion og døm-
mekraft.

4  Rømer (2004) peger på, at når seminariet formidler den viden og de diskussioner, der omgiver professionen, indebærer ud-
dannelsen et dannelsesaspekt og dermed overvejelser over, hvordan pædagogen kan blive oplyst og kritisk ansvarshaver for 
samfundets offentlige opdragelse. 

5  I målformuleringen indgår 3 dele: den studerendes egne mål, seminariets mål til den studerendes læreproces i hver praktik 
og de mål, praktikstedets måtte have udarbejdet til den studerende. For en uddybning se Studieordningen (2006, Odinsga-
deafd.)
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hvorved praktik opfattes som det sted, hvor de stu-
derende skal have afprøvet og anvendt teorierne. 
Praktikuddannelsen risikerer dermed at blive defi-
neret ud fra en skolastisk opfattelse6, hvor teori ses 
som foreskrivende og handlingsanvisende for prak-
sis (Wackerhausen, 1997). 

Det fremgår videre, at praktikvejlederen spiller en 
central rolle i de studerendes anvendelse af teorierne. 
De studerende giver således næsten samstemmende 
udtryk for, at nogle vejledere ikke er faglige kompe-
tente og ikke kan give sparring. Som én fortæller:

„Det har jeg oplevet specielt her i 2. løn. Der er 
store krav til målformuleringen, der skal vi koble al 
den teori, vi har lært. Der skal vi finde ud af sam-
menhængen i al den teori, vi har været igennem…der 
oplever jeg og hører også fra andre, at vejledningen 
ikke er tilstrækkelig.“

Både i 1. og 2. løn opleves det, at vejlederen ikke 
har erfaring med den teori, der anvendes i målfor-
muleringen, hvilket medfører:

„Vi kan ikke diskutere det, hvis de heller ikke stil-
ler spørgsmål. Hun [vejlederen] har svært ved at 
komme op på det niveau….hun kommer også fra 
et andet seminarium…har ikke været igennem det 
samme som her. Det er ærgerligt, for jeg vil gerne 
afprøve nogle ting.“

Det kunne således se ud til, at når de studerende 
i praktikken forsøger at anvende den teori, de har 

lært på seminariet, forudsætter det, at vejlederen 
kender teorierne, fordi hun da ellers ikke kan dis-
kutere med, udfordre og guide den studerende. 

Videre er der rundt om bordet bred enighed om, 
at en stor forskel på de to læringsrum består i mang-
len på faglige begreber i praksisfeltet7. De faglige 
begreber bruges ikke så ofte. Professionssproget 
forsvinder på praktikstedet, i stedet bruges det, de 
studerende betegner som dagligdagssprog:

„Det er et meget jordnært sprog – meget – og det 
vil sige, at man ikke blive trænet i at få sat det over 
på praksis igen. Alle de der fine og flotte fagord man 
lærer og som man måske mudrer lidt rundt i, dem 
får man ikke klarhed over. For det er i praktikken, 
det hører til, her kan man få begreberne lidt mere 
synlige. Det er ligesom der, det hører hjemme.“

 En anden studerende fortsætter:
„Det er der det skrider. Vi kommer ud og skal prø-

ve at anvende den teori, vi har lært, i praksis. Vi skal 
reflektere over det, vi gør, og koble teorier på, det 
skal have en faglig forankring. Vi skal ikke diskutere 
teorier med vejlederen, sådan oplever jeg ikke det 
at være faglig, men altså det skulle gerne bunde i 
noget.“

Men de studerende har også forskellige perspek-
tiver på vejlederens betydning for muligheden for at 
anvende teorierne i praktikken. Således fortæller en 
studerende på 7. semester:

6  Se Hausgaard Jensens artikel: Refleksion og dømmekraft, for en nærmere beskrivelse af det skolastiske paradigme.

7  Nørregård-Nielsen (2006) peger blandt andet på, at (daginstitutions)pædagogerne hverken over for forældre eller medhjæl-
pere fremtræder som en tydelig faggruppe med en særlig viden. De mangler faglig sikkerhed og tro på egen viden, hvilket Nør-
regård-Nielsen finder muligvis hænger sammen med en manglende sikker faglig profil efter endt uddannelse. Vi vil dog ikke 
her gå nærmere ind i en diskussion af anvendelsen af faglige begreber i pædagogisk praksis. 

DET UDDANNELSESMÆSSIGE



84juni 2007

DET UDDANNELSESMÆSSIGE

„Det handler også om, hvad man forventer af sin 
vejleder. Forventer man, at ens vejleder kan det 
samme fagligt som ens undervisere på seminariet? 
Umiddelbart er det i mine øjne ikke det, en praktik-
vejleder skal. De skal vejlede mig i praktikken og i 
det sted, jeg er….. det skifter vel også, hvad teori vi 
bruger nu, og hvad de brugte for 10 år siden? Man 
kan vel ikke forvente, de kan følge med i det hele?

Jeg skal bruge min vejleder til, hvordan jeg om-
sætter det i praksis. Jeg har nogle hypoteser, kan det 
lade sig gøre?“

Denne studerende sætter fokus på, at vejlederen 
ikke konkret behøver at kende teorierne, men skal 
kunne støtte den studerende i den studerendes 
egne overvejelser over omsætningen af de teoreti-
ske overvejelser til praksis. 

Der er således nuancer i de studerendes opfat-
telse af vejlederens betydning, men noget peger i 
retningen af, at når de studerende søger at anvende 
og afprøve de lærte teorier og dermed skabe sam-
menhæng i deres læringsproces i krydsfeltet mel-
lem praktik og seminarium, så får det en væsentlig 
betydning, hvorvidt vejlederen kan forholde sig til 
teorierne og diskutere dem, altså i en vis forstand 
kender til de teoretiske overvejelser og faglige be-
greber. Når vejlederen ikke er i stand til dette, går 
det ud over samspillet, og de studerende fortæller, 
at de oplever praktik og seminarium som to adskilte 
verdener. 

Vi spørger videre de studerende, hvordan de oplever 
samarbejdet mellem praktikstederne og seminariet, 
og de svarer, at de ikke ser et synligt samarbejde:

„…her [målfastlæggelsesmødet og totrediedels-
mødet 8] får du koblet seminariedelen med praktik-
ken…men jeg ser det ikke som et samarbejde mel-
lem min praktikvejleder og jer undervisere…det er et 
samarbejde omkring mig, men ikke et samarbejde 
mellem Jer.“

En anden studerende supplerer:
„Måske kunne jeg godt tænke mig, at de snak-

kede sammen, uden at jeg var der, så jeg mere følte, 
at de begge to var der for mig. Jeg er ligesom alene 
med min praktikvejleder. Jeg synes, vi skal leve op 
til det, studievejlederen forventer.“

De studerende efterlyser et mere direkte samar-
bejde mellem praktikvejleder og studievejleder, må-
ske i form af at studievejlederen involverer sig mere 
i praktikforløbet? Det konkrete samarbejde mellem 
studievejleder og praktikvejleder, mellem semina-
rium og praktiksteder, må antages at være af central 
betydning for udvikling af sammenhæng og samspil 
mellem de to læringsrum. 

Opsamlende kan vi sige, at de studerende fin-
der det at veksle i deres uddannelsesforløb mel-
lem praktik og seminarium positivt, men også at de 
hverken oplever en særlig tydelig sammenhæng el-
ler et samarbejde mellem de to læringsrum. Centralt 
i de studerendes fortælling fremstår betydningen af 

8  Ca. 3 uger inde i praktikken afholdes et møde mellem studievejleder (den seminarieunderviser der følger den studerende gen-
nem praktikken), praktikvejleder og den studerende. Her aftales og fastlægges den studerendes målformulering. Når 2/3 af en 
praktikperiode er gået, afholdes et møde mellem seminarieunderviser, praktikvejleder og den studerende, hvor det vurderes, 
om den studerende kan forventes at indfri de mål for praktikken, der er opsat i målformuleringen. For en uddybning, se Stu-
dieordningen (Studieordning, 2006). 
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at få mulighed for at anvende og afprøve teori og 
faglige begreber i praksis. Praktik og seminarium 
krydser hinanden i og med teoriernes omsætning til 
praksis. 

Flere tolkninger og diskussion

Samspillet har tilsyneladende for disse studerende 
udgangspunkt i seminarierummet, idet betydningen 
af praktikerfaringernes inddragelse i teoriundervis-
ningen for den oplevede sammenhæng ikke frem-
træder så markant i interviewet, som det at få mu-
lighed for at omsætte den lærte teori i praktikken. 
Ligesom det som tidligere nævnt er krav til praktik-
ken fra seminariet, her især målformuleringen, der 
opleves at skabe en rød tråd mellem de to lærings-
rum. 

Men realisering af et samspil, der primært bygger 
på muligheden for at anvende teori og faglige begre-
ber, fordrer, at vejlederne kender teorierne og, som 
de studerende også gør opmærksom på, kan det jo 
næppe lade sig gøre. Praktikvejlederens betydning 
for samspil mellem de to læringsrum bliver i dette 
perspektiv særdeles central, måske så central og af-
gørende, at der ligefrem sker en overbelastning af 
vejlederens rolle og stilles krav om faglige kvalifika-
tioner, som praktikvejledere generelt ikke besidder 
og måske ikke kan forventes at besidde? 

Man kan stille det undrende spørgsmål, hvorfor 
de studerende har denne fokusering på anvendelse 
af teori i praksis og ikke mere eksplicit henviser til 
nogle erkendelsesformer, de får eller kunne få gen-
nem indsamling af viden i praksis? Det er dog noget 

af det formelle formål med praktikken, hvor det hed-
der, at den studerende skal indsamle, bearbejde 
og anvende viden (BEK. Nr. 930 af 08/12/1997 § 7), 
og som seminariet og praktikstederne samarbejder 
omkring, og som seminariet tilstræber, at der gives 
undervisning i både metodisk og indholdsmæssigt. 
Vi kan spørge om, hvorfor bevægelsen hen imod 
mere indsamling af viden gennem praktikken ikke 
ekspliciteres hos vores studerende? Er det stadig 
anvendelsesaspektet, der er det dominerende hos 
vores studerende i 2007? 

En sådan deduktiv og hermed skolastisk tilgang 
til praktik i uddannelserne blev tydeligt med de tre-
årige pædagoguddannelser i 1970’erne (Højbjerg 
2005). Det ses både i de faglige pædagogiske dis-
kurser og i de formelle dokumenter, at det var se-
minarierne, der definerede praktikken. De fastlagde 
målene, stillede opgaverne og vurderede praktikken 
for den enkelte studerende. Centralt var opfattelsen, 
at teorier anvendes og afprøves i praksis; synet un-
derstreges af faget anvendelsesfag, som var det 
tredje største fag i uddannelsens fagrække og om-
fattede praktisk pædagogik, omsorgslære og insti-
tutionslære (BEK. Nr. 202 af 12/04/1976 § 8).

Men anvendelsesaspektet, hvor de studerende 
søger at skabe samspil mellem de to læringsrum 
gennem anvendelse af teori og faglige begreber lært 
på seminariet, kan måske også forstås som et for-
søg på at skabe sammenhæng og mening i en tvær-
kontekstuel deltagerbane9 ? 

De studerende bevæger sig på tværs af de to læ-
ringsrum og kan antages at søge en sammenhæng 

9  Se en redegørelse for begrebet deltagerbane hos Dreier (1999) og Nielsen & Kvale (2003). 
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mellem læring i henholdsvis praktik og på semi-
narium. For som Dreier (1999) gør opmærksom på, 
er en person subjekt for sin læring og gennemfører 
læring ud fra sit eget ståsted og perspektiv på bag-
grund af en overbevisning om, at den rækker ud 
over selve læresituationen og kan være brugbar i 
andre sammenhænge. Med andre ord, den kontek-
stuelt forankrede læreproces’ betydning og mening 
er forbundet med oplevelsen af, at det lærte kan 
anvendes i andre læringsrum, den studerende del-
tager i. Derfor søger de studerende at anvende og 
afprøve, den teori, de har lært, for at finde ud af, om 
denne giver mening og kan få betydning i den pæda-
gogiske praksis, de deltager i. Ikke ud fra en tænk-
ning om, at teori er det, der skaber praksis, men ud 
fra en overbevisning om, at det, der undervises i på 
seminariet, lærer de sig med henblik på, at det skal 
kunne sættes i spil i praktikken. 

Dette giver et perspektiv på teori/praksis forhol-
det, der rækker ud over anvendelsesaspektet, hvil-
ket understøttes af, at flere beskriver, at teori ikke 
umiddelbart kan og skal anvendes direkte, der er 
noget andet på spil. Eksempelvis fortæller en stu-
derende:

„Praksis er noget anderledes end det, man kan få 
fortalt ved en tavle, eks. serviceloven, som man har 
med. Når man er inde ved brugeren, så bliver situa-
tionen anderledes.“ 

Og en anden studerende supplerer: 
„Men det er også fordi, det er konkret. Herinde er 

det en bred viden, der skal ramme bredt. Når vi kom-
mer ud i praksis, står der lige pludselig et levende 
menneske foran os, med hver deres. Så skal teorien 
slibes til, så den passer til den enkelte bruger. Jeg 
tænker, der kan godt være en kobling, uden at vi 

propper noget ned over praksis. For så har vi vel hel-
ler ikke lært noget, hvis vi gør det, tænker jeg.“

Teori er, som en studerende udtrykker det, mere 
en baggrundsviden, man får, der kan inspirere til 
ændrede handlinger:

„[…..] men det er rigtigt godt, hvis man så når til 
at reflektere over, at i den her situation, der ville jeg 
normalvis reagere sådan, men nu har jeg fået noget 
nyt med, så derfor vil jeg prøve at reagere anderle-
des.“

Her tegner der sig et billede af seminarium og 
praktik som to forskellige læringsrum, som den stu-
derende søger at forbinde gennem afprøvning af 
det, hun har lært på seminariet i praktikken.

På seminariet undervises på afstand af brugeren 
i en „bred viden“, ude i praktikken står der et „le-
vende menneske“ foran den studerende, og teorien 
må „slibes til“. Den kan „ikke proppes ned“ over 
brugerne, de står med „hver deres“. 

Den teori, de studerende tilegner sig på semina-
riet, er generel viden om menneskers udvikling og 
pædagogik, og som sådan kan den ikke umiddel-
bart tages i anvendelse over for konkrete individer 
i konkrete situationer. Den studerende må vurdere, 
hvilke dele af den generelle viden fra seminariet, der 
kan bringes i spil i situationen. Teori kan dermed, 
som det fremgår at ovenstående citat, give mulig-
hed for refleksioner over de konkrete handlinger 
i situationen, hvorved den studerende prøver om 
det, hun har lært sig på seminariet, kan bruges til at 
handle anderledes, end hun normalt ville. 

Dette giver anledning til at drage en parallel til 
den græske filosof Aristoteles’ (1995) begreb fro-
nesis. Fronesis, eller praktisk viden, er den særlige 
viden, der er knyttet til konkrete handlinger i forhold 
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til andre mennesker. Her beskæftiger vi os med det 
i tilværelsen, som kan drøftes og overvejes, og som 
derfor kræver evnen til i den konkrete situation at 
skønne, hvilken handling, der er den rette at fore-
tage over for den anden. Aristoteles (ibid.) fandt, at 
fronesisk viden også implicerer kendskab til hvilke 
generelle regler, der kan tages i anvendelse i situa-
tionen, men understregede, at det konkrete altid har 
forrang. Det vil sige, at det praktiske skøn i pædago-
gisk arbejde også indebærer det at kunne vurdere, 
hvilke aspekter og dele af teoretisk viden, der kan 
tages i brug i situationen.  

Så når de studerende fremhæver betydningen af 
at få mulighed for at anvende og afprøve de teorier, 
de har lært om på seminariet, kan dette forstås såle-
des, at de studerende er i gang med at udvikle deres 
praktiske viden og dermed skabe samspil mellem 
vidensformer knyttet til uddannelsens to lærings-
rum. I det omfang, der etableres et samspil, bliver 
den læring, de studerende har tilegnet sig i det ene 
rum, meningsfuld for læring i det andet rum, og der 
bliver sammenhæng i deres tværkontekstuelle del-
tagerbane. 

De studerende fortæller, som beskrevet, om erfarin-
ger med at søge samspil gennem at anvende teori 
og begreber i praktikken, men har oplevet, at hvis 
dette samspil skal lykkes, forudsætter det, at prak-
tikvejlederne i et vist omfang kender teorierne. Som 
de studerende også gør opmærksom på i intervie-
wet, kan det ikke lade sig gøre, at vejlederne er be-
kendt med alle de teorier og særlige begreber, der 
undervises i på seminariet. 

Hertil vil vi tilføje, at praktikvejledernes primære 
opgave10 må være at vejlede den studerende i for-
hold til læringsprocesser knyttet til deltagelse, ob-
servation og refleksion i praktikken, således at den 
studerende kan få erfaringer med pædagogiske 
handlinger og tilegne sig praktisk viden.

Den teoretiske viden er en del af det, de stude-
rende tilegner sig på seminariet. Men spørgsmålet 
rejser sig, om der i de senere år, under indflydelse 
af den stigende interesse for praksislæring11, er sket 
det, at seminariet, i en vis forstand har trukket sig 
ud af praktikken? Ud fra et ønske om at anerkende 
praktikken som selvstændigt læringsrum har semi-
nariet måske trukket sig fra uddannelsesforløbet i 

10  Med dette mener vi naturligvis ikke, at pædagoger ikke bør følge med i, hvad der sker teoretisk i forhold til professionens 
felt. 

11  I Asterisk nr. 31 peger Nielsen og Aarkrogh på (Lindskov 2006), hvorledes principperne bag mesterlæren har fået et comeback 
blandt andet inden for erhvervsuddannelserne. 

   Kvale (2003) diskuterer ligeledes, at der i kontrast til en aktuel akademisering af erhvervs- og mellemuddannelserne, er sket 
en ændring i vores forståelse af læring og viden, der har medført en øget interesse for praktisk kunnen og læring gennem del-
tagelse i arbejdslivet. 

12  Teori og faglige begreber er som nævnt en del af den praktiske viden og dermed også en del af den pædagogiske professions-
udøvelse. Teori bliver for os at se seminariets område, når der stilles krav til målformuleringen om, at der skal inddrages teori 
og faglige begreber fra undervisningen, eller når den nye bekendtgørelse (BEK. Nr. 220 13/03/2007, bilag 7) fastsætter, at den 
studerende i 3. praktik skal skabe viden på baggrund af videnskabsteoretiske og teoretiske forudsætninger og videnskabelige 
metoder. 
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praktikken og dermed overladt ansvaret til praktik-
vejlederne på områder, hvor disse ikke har og ikke 
skal tage et uddannelsesmæsssigt ansvar, nemlig 
de områder, der vedrører teori og de dertil knyttede 
faglige begreber?12

Højbjerg (2005) finder, at forståelsen af praktik-
ken i pædagoguddannelsen bevæger sig mellem to 
diskurser: På den ene side en læringsdiskurs med 
fokus på praktikken som et selvstændigt lærings-
rum, hvor læring finder sted gennem deltagelse i 
praksis, og på den anden side en akademiserings-
diskurs, hvor praktik er et rum for videnindsamling 
og dermed et middel til videnskabelse snarere end 
et mål for læring. 

For os at se har praktikforståelse for tiden afsæt 
i læringsdiskursen, hvilket måske også kommer til 
syne i den nye bekendtgørelse. Praktikken beskrives 
her som det, vi vil betegne som et særligt lærings-
rum, hvor udgangspunktet for læring er deltagelse, 
systematisk erfaringsopsamling og refleksion (BEK. 
Nr. 220 13/03/2007, bilag 7). Praktik og seminarium 
betegnes i forlængelse heraf som to forskellige læ-
ringsrum: „Praktikuddannelse og undervisningen 
på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, 
gensidigt supplerende læringsrum […]“ (ibid. bilag 
7, punkt 1). En sådan beskrivelse kunne tolkes som 
en forståelse af praktikken som et selvstændigt læ-
ringsrum, med særegne læringsprocesser knyttet til 
deltagelse i arbejdet.  

Men hvis indflydelsen fra læringsdiskursen på ud-
dannelsestænkningen medfører, at seminariet så at 
sige trækker sig fra et samarbejde omkring den del 
af praktiklæringen, der vedrører anvendelse af teori, 
kan det for os at se forhindre etablering af gensidig-
hed og samspil mellem de to læringsrum, idet den 

studerende og vejlederen kan stå i en situation, hvor 
den studerende ikke har mulighed for at afprøve sin 
teoretiske viden direkte. 
Seminariet skal ikke gå ind i læringsprocesser knyt-
tet til deltagelse i det pædagogiske arbejde i prak-
tikken, men skal bidrage i forhold til de teoretiske 
dele af praktikuddannelsen. Når bekendtgørelsen 
(ibid.) blandt andet fastlægger:
-  at den studerende i 3. praktik skal redegøre for, 

hvordan teoretisk viden om en målgruppe kvalifi-
cerer det pædagogiske arbejde 

-  skal skabe viden på baggrund af videnskabsteo-
retiske og teoretiske forudsætninger

-  og at et kundskabs-færdighedsområde i 3. praktik 
er professionens vidensformer, faglige kernebe-
greber, videnskabeligt grundlag og videnskabe-
lige metoder 

er det områder, som efter vores opfattelse hører se-
minariet til, og hvor studievejlederne må bidrage i 
praktikforløbet. Seminariet må således, i et samar-
bejde med praktikstederne, tage direkte del i den 
studerendes opsamling af erfaringer med hvilke 
dele af generel viden eller teori, der kan tages i an-
vendelse i de konkrete situationer. 

Seminariet kan dermed også tage ansvar for ud-
vikling af nogle sammenhænge og samspil mellem 
de to læringsrum, idet seminariet som uddannel-
sesinstitution må antages netop at have viden om, 
hvorledes forskellige læringsprocesser kan supplere 
hinanden. 

Afslutning

Interviewet med de studerende giver anledning til 
at pege på betydningen af, at seminariet deltager 
i den del af læringsprocessen i praktikken, som 
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involverer anvendelse af teori og faglige begreber. 
Den praktiske viden indebærer blandt andet det at 
kunne skønne, hvilke dele af generel og teoretisk vi-
den, der kan sættes i spil i den konkrete situation. 
Her må studievejlederen fra seminariet tage del i 
den studerendes erfaringsopsamling. Dermed kan 
de studerende få den nødvendige støtte til at af-
prøve om det, de har lært sig i det ene læringsrum, 
seminariet, kan finde anvendelse og give mening i 
det andet læringsrum, praktikken, og således skabe 
sammenhæng i deres uddannelsesforløb. 

Det er ikke vores intention at nedtone betydnin-
gen af inddragelsen af erfaringer fra praktikken 
i seminarieundervisningen. Teoretisk viden kan 
gennem analyse og diskussion yde et essentielt 
bidrag til bearbejdning og kritisk perspektivering 
af erfaringer fra det pædagogiske arbejde. Semina-
rieundervisning udgør således den anden side af 
et gensidigt supplerende samspil mellem praktik 
og seminarium. Men de studerende fortæller om 
manglende samspil mellem de to læringsrum i re-
lation til deres deltagelse i praktikken, om de se-
minariedefinerede praktikkravs betydning for sam-
menhængen i uddannelsen og om et manglende 
direkte samarbejde mellem praktikvejleder og stu-
dievejleder i praktikken, hvorfor vi her har diskute-
ret inddragelse af viden og læring fra seminariet i 
praktikken.  

De studerendes fokus på, at manglende samspil 
og sammenhæng i uddannelsen opleves i praktik-
ken, har givet anledning til at rejse spørgsmålet, om 
seminariet, set i lyset af de senere års anerkendelse 
af praksislæring og dermed af praktikken som ud-
dannelsessted i egen ret, har overladt ansvaret for 
den del af den studerendes læringsproces i praktik, 

der omhandler teori og faglige begreber til praktik-
vejlederne? 

Med dette ønsker vi på ingen måde at argumen-
tere for en tilbagevenden til tidligere tiders semina-
riedefinerede praktik eller tage udgangspunkt i aka-
demiseringsdiskursen. Praktik og seminarium er to 
væsensforskellige læringsrum og må varetage hver 
sin særlige del af uddannelsen: I praktikken lærer 
de studerende gennem deltagelse i det pædagogi-
ske arbejde erfaringsopsamling og refleksion. De 
får erfaringer med at udøve praktisk skøn af, hvad 
der er den rette handling i den konkrete situation 
i forhold til en anden person. De udvikler praktisk 
viden, fronesis, hvilket også indebærer evnen til at 
skønne, hvilken generel viden der kan sættes i spil 
i den konkrete situation. På seminariet beskæftiger 
de studerende sig generelt med professionen og ud-
vikler teoretisk viden, hvormed de kan forholde sig 
kritisk til, forklare og begribe professionen. 

I den fremtidige udvikling af samspil bliver det 
således essentielt, at seminarium og praktikinsti-
tutioner ses som hvert sit læringsrum med hvert sit 
perspektiv og bidrag til professionens udvikling af 
viden og metoder.

Vi er blevet opmærksomme på betydningen af, 
at seminariet i højere grad tager ansvar for den del 
af læring i praktik, som involverer teori. Dette kan 
medvirke til udvikling af samspil mellem de to læ-
ringsrum, til at uddannelse i praktik og uddannelse 
på seminariet bliver gensidigt supplerende og være 
en støtte til, at de studerende kan skabe sammen-
hæng i deres tværkontekstuelle deltagerbane.
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Perspektivering: Refleksioner over udvikling af 
samspil på Pædagogseminariet i Aalborg.

Afslutningsvis reflekteres der over, hvordan semina-
riet i højere grad kan tage ansvar for den del af læ-
ring i praktik, som har med teori og faglige begreber 
at gøre, samtidig med at det sker i et samspil med 
praktikinstitutionerne.

Ved Pædagogseminariet i Aalborg eksisterer en 
aktiv Praktikforening med en bestyrelse, der har hø-
ringsret over for seminariets bestyrelse13. Foreningen 
tager bl.a. initiativer til debatdage, fyraftensmøder, 
ændringer og tilføjelser i samarbejdet mellem semi-
narium og praktiksted, som konkret afspejles i se-
minariets dokumenter. Indholdet i det, foreningen 
har beskæftiget sig med, har været vejledning og 
læring i praktikken og professionsudvikling. Disse 
initiativer og samarbejdsformer vurderes til at være 
væsentlige at bibeholde.

Men bestyrelsen kan også være et væsentligt om-
drejningspunkt i forhold til overnævnte problemstil-
ling. 

Ud fra artiklens pointer og samarbejdets komplek-
sitet mener vi, at en videreudvikling mellem de to 
læringsrum kræver konkrete definerede samarbejds-
forløb, hvor praktikforeningens bestyrelse overord-
net skal give vejledning, inspiration og respons. 
Den nye bekendtgørelse giver os nogle rammer for 

sådanne forløb, bl.a. ser vi en mulighed i, at der stil-
les krav til praktikstederne om udarbejdelse af en 
praktikstedsbeskrivelse (BEK. Nr. 220 13/03/2007 
§ 14. Bilag 7 og 8), der også indeholder en uddan-
nelsesplan. Vi har ideer om et uddannelsesplans-
udviklingsprojekt, hvor en gruppe af seminariets 
undervisere samt praktikvejlederrepræsentant(er) 
sætter fokus på en didaktisk udvikling af uddannel-
sesplaner.14 

Visionært kunne vi forestille os et udviklingsteam-
samarbejde bestående af en lille gruppe af praktik-
institutioner med samme målgruppe og en person 
fra seminariet (studievejleder) som i en periode (ek-
sempelvis 2 år) samarbejdede omkring den stude-
rendes praktikforløb. Hypotetisk kunne det kvalifi-
cere studerendes læreprocesser i at have begreber, 
teorier og metoder til at kunne identificere, iagttage 
og analysere problemstillinger og fænomener i prak-
tikken (jf. ibid §14. Bilag 7).
Det antages, at sådanne konkrete forløb på sigt 
fremme gensidige forståelser for forskellige lærings-
rum og i dette perspektiv en professionsudvikling, 
der har begreber med teoretisk gyldighed for at 
kunne begribe virkeligheden i den daglige pædago-
giske praksis. 

13  Bestyrelsens repræsentation består af studerende, praktikvejledere og – ansvarlige praktikkoordinatorer og undervisere. 
Praktikforeningen omfatter ca. 500 praktikinstitutioner og 1 seminarium med ca. 1000 studerende. Udgangspunktet for sam-
spil kan kompliceres pga. antal, der skal samarbejdes med. Se beskrivelsen af Praktikforeningen på seminariets hjemmeside 
www.psem.dk

14  Der refereres til bestyrelsesmøde i Praktikforeningen januar 2007, hvor der henstilles til ensartethed i praktikstedernes ud-
dannelsesplaner. Vi forestiller os et forløb, hvor seminarieundervisere er tilknyttet praktikstederne som konsulenter. Vi fore-
stiller os også et samarbejde med de nye kommuner i regionen.  
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79.601
Bevægelsens poetik : 
om den æstetiske dimension i bevægelse

[redigeret af] Lis Engel ... [et al.]. - Kbh. : Institut for 
Idræt, Københavns Universitet, 2006. - 265 sider

Bevægelsens poetik er en antologi, der behandler 
bevægelsens betydning for menneskers oplevelser og 
erfaringer. Bogens 11 artikler åbner blikket for et tvær-
disciplinært forskningsfelt, der inddrager pædagogik, 
terapi, kunst og fi losofi sk æstetik. Den gennemgående 
linje er et fokus på bevægelsens grundlæggende betyd-
ning for den æstetiske erfaring og den menneskelige 
eksistens.
Antologien belyser bevægelsen fra et krops-fænomeno-
logisk udgangspunkt og rummer bidrag fra forfattere, 
der har erfaring fra praksis og forskning i bevægelse.
Til sammen skaber de en række øjebliksbilleder af 
bevægelsens æstetiske dimension forankret i konkrete 
fortællinger med udgangspunkt i et helhedssyn på 
krop og verden, som åbner for en nuanceret forståelse 
af bevægelse som et afgørende element i skabelsen af 
mellemmenneskelige relationer.
Målgruppen er idrætslærere og idrætsstuderende, men 
bogen kan også anbefales til læsere, der interesserer 
sig for bevægelse og medmenneskelig kommunikation.

37.017
Nervepirrende pædagogik : 
en introduktion til pædagogisk neurovidenskab

redigeret af Theresa S.S. Schilhab og Bo Steffensen. - Kbh. 
: Akademisk Forlag, 2007. - 261 sider

Hvordan kan viden om hjernens udvikling bruges inden for 
pædagogik? Bliver vi for eksempel klogere af at bevæge 
os? Dikterer vores biologi perioder for bestemte typer ind-
læring, fx af sprog? Og er det rigtigt, at der kan testes for 
al den viden, som er vigtig at få lært i folkeskolen? I Ner-
vepirrende pædagogik giver eksperter i videnskabsteori, 
hjerneforskning og sprogvidenskab deres bud. Samtidig 
giver bogen en bred introduktion til det, man kan kalde 
pædagogisk neurovidenskab – et nyt felt, der tænker 
viden fra neurovidenskab sammen med pædagogik.
Forfatterne viser, at natur har afgørende indfl ydelse på 
kultiveringen af mennesket, men at der samtidig er – og 
ikke mindst bør være – grænser for, hvad vi tillægger vores 
biologi. Er den udbredte brug af Howard Gardners multiple 
intelligenser i det danske skolesystem fx at gå for vidt?
At tænke neurovidenskab ind i en pædagogisk ramme er 
et udfordrende og vanskeligt projekt, men ikke desto min-
dre påkrævet, da det bidrager med vigtige perspektiver på 
pædagogik og læring.
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19.5
Pearce, W. Barnett
Kommunikation og skabelsen af sociale verdener 

W. Barnett Pearce ; oversat af Tom Bøgeskov ; dansk 
forord af Allan Holmgren. - 1. udgave, 1. oplag. - [Vi-
rum] : Dansk psykologisk Forlag ; [Køge] : [eksp. DBK], 
2007. - 225 sider

En præsentation af kommunikationsteorien CMM (Co-
ordinated Management of Meaning), der viser, hvordan 
kommunikation består af talehandlinger, episoder, 
relationer og selvet i specifi kke kulturer, og hvordan vi 
som medarbejdere, ledere, konsulenter, lærere eller 
forældre kan gøre en forskel via vores valg af kom-
munikation. W. Barnett Pearce udbygger og opdaterer 
CMM-teorien ved at inddrage de nyeste teorier om 
kommunikation og den sociale verden, kaos og kom-
pleksitet, historiefortælling og fi losofi , systemisk terapi 
og bevidsthedsforskning.
Bogen er skrevet specifi kt til et dansk publikum og 
henvender sig til alle typer af kommunikationsprakti-
kere.

13.2 
Seje drenge og superseje piger : hjerne og hjerte hos 
de 10-18-årige

Ann-Elisabeth Knudsen. - 1. udgave, 1. oplag. - [Kbh.] : 
Schønberg, 2007. - 248 s. : ill. 

I sin nye bog beskæftiger Ann-Elisabeth Knudsen sig 
med hvordan piger og drenge hjernemæssigt udvikler 
sig i alderen fra 10- 18 år.  
Hvor bliver alle de søde dygtige, interesserede og 
engagerede piger, der sidder der i børnehaveklassen 
og 1. klasse af? Inden de når puberteten, så vil de alle 
sammen være noget med dyr eller børn eller Pop-
stars! Statistisk set skal der vel gemme sig en enkelt 
atomfysiker, geolog eller matematikprofessor bare en 
gang imellem, og hvor bliver de af? For slet ikke at tale 
om den benhårde sortering af drengen i ”duer/duer 
ikke”. Enten er sorteret fra inden indskolingen er forbi 
eller også hjælper folkeskolen bevidst eller ubevidst 
de bedst fungerende til at få det absolut optimale ud af 
det, som er deres hjernemæssige potentiale. 
Er det godt nok – den benhårde sortering af drengene 
og pigerne som lander i den pæne ende af det gennem-
snitlige? Det er nervepirrende at være både forældre og 
professionelt voksne i forhold til børn og unge i dag. 
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37.21
Sociologi i børnehøjde :
om daginstitutionens liv og vilkår 

redigeret af Frederik Hertel og Tem Frank Andersen. - 1. 
udgave, 1. oplag. - Værløse : Billesø & Baltzer, 2007. 
- 128 sider

Bogen behandler temaer og problemstillinger som: 
ubevidste/kropslige socialiseringsprocesser, daginsti-
tutionen som læringsramme, institutionskultur samt IT 
og medier i hænderne på førskolebørn.
Bogen bidrager med interessante og nødvendige per-
spektiver på en sociologi i børnehøjde.
Den store udfordring for børnehavebørn er, at de skal 
lære at skelne mellem acceptabel og uacceptabel 
adfærd, selv om der er klare forskelle mellem nor-
mer og regler i deres hjem og deres børnehave eller 
daginstitution. Børn må altså udvikle en evne til at 
forstå og acceptere skiftet mellem forskellige kontek-
ster, hvor der gælder forskellige regler og normer. For 
at kunne gebærde sig i institutionen må barnet tilegne 
sig den særlige institutionslogik, der hersker i deres 
børnehave. Det handler både om de eksplicitte, men 
også om de ikke-bevidste eller endnu ikke erkendte 
socialiseringsprocesser, som er på spil i en institutio-
nel hverdag.

30.1664
Social arv og social ulighed

redigeret af Niels Ploug. – 1. udgave, 1. oplag  - Kbh. : 
Hans Reitzel, 2007. - 210 sider : ill.. - (Socialpædagogisk 
bibliotek)  

I bogen belyses de sociale forskelle mellem opvæksten 
for nutidens voksne – dem, der var unge i 1970’erne – og 
nutidens børn – dem, der er født i 1995. Bidragyderne 
undersøger sociale forskelle i daginstitutioner, i folkesko-
len og blandt unge, der ikke går i gang med en videregå-
ende uddannelse efter folkeskolen, og endelig afdækkes 
sociale forskelle i sundhed og indkomst.
Social arv og social ulighed er en bred introduktion til 
social arv og social ulighed. Bogen giver både viden om 
den nyeste danske empiri på området og – med reference 
til den internationale litteratur – også et bud på teoreti-
ske forståelser af spørgsmålet om social ulighed. Den kan 
således både læses som en samlet fremstilling om social 
ulighed og social baggrund og som en introduktion til 
analyser af dette emne på en lang række områder.
Social arv og social ulighed indeholder bidrag af Niels 
Ploug, Else Christensen, Bente Jensen, Anne Maj Nielsen, 
Ulla Højmark Jensen, Torben Pilegaard Jensen, Niels Kr. 
Rasmussen, Anette Johansen, Mette Madsen, Mads Meier 
Jæger og Anders Holm. 
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