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Metaforens gøren  

Signalere den lidt ”ironiske tilgang”, der hersker i forhold til 
samtidens lærer  
 
§ Store forventninger til læreren på den ene side, på den anden 
side en angst for, at læreren ikke kan indfri forventningerne, 
hvorfor vi hellere må fortælle ham/hende, hvad der skal gøres 
(detailregulering)  
 
§ Kan gøre en afgørende forskel, uden dog at være altafgørende 
for elevens succes eller mangel på samme.  
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Tre analytiske kategorier  
§  Vidensarbejde 
§  Lønarbejde  
§  Menneskearbejde  

Sammenvævede kategorier:  
Fx tilsiger ens viden, at sådan bør man gøre. Men lønarbejdsvilkårene tillader 

ikke, at man gør det på denne måde. 
 
Fx når noget vækker afsmag (etiske grænser overskrides), så tilskrives det ofte 

menneskelige fejl, mangler osv.  
 
 
(Weber & Andersen 2009) 
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Grænseløse reformer? 

§  Konkurrencestatsideologi               acceleration  
•  Skabe en følelse og oplevelse af ”fremmedgørelse” 
•  Aktualiserer logikken:  ”time is money” (Benjamin Franklin. 

1706-1790)  
•  Konkurrencelogik – hele tiden være først - nytænkende/

nyskabende  
•  Ikke under udvikling – under afvikling  

 
(Rosa 2011)  
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Udviklingsiver 

§  Udvikling bliver en værdi i sig selv  

§  Men hvor skal vi hen? Og hvorfor egentlig?  
 
§  Hvad efterlader vi, dvs. lægger bag os af værdifulde 

(sags)forhold?  
 
§  Udvikling er jo også afvikling slet og ret  
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Mere for mindre,  
Hurtig ind hurtig ud  
Tidsregistrering individualisering/differentiering  
Accountability, evaluering og dokumentation 
Profilering, målstyring, innovation og bæredygtighed, 
Management, større ledelsesrum, hvad virker? (evidens). 
 
 



Forståelses- og tænkeramme 

•  Styrer vores perceptioner og antagelser om tingenes tilstand  

•  Får os til at operere med en bestemt type fornuft, der gør, at 
Noget forekommer ufornuftigt og ulogisk 

 
•  Vi kan være bevidste om ideologien, men ofte ændrer det ikke 

på vores empiriske adfærd.  
 Den ”virker” nemlig bag om ryggen, uden vi altid er 

 opmærksomme på, i hvor høj grad det er tilfældet.  
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Ideologiløs ideologi  
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Slavoj Zizek: ”Den stærkteste ideologi er dén, der overbevisser os om, at vi slet ikke er 
underlagt nogen ideologi. At verden ikke kan tænkes anderledes……” (Zizek 2010)  
 
• Fremmer et pseudo-paradigme, hvor tingene er, som de nu engang er (passiviserer os – 
ikke reelle forandringer, mere af det samme)  

• Derfor er det nødvendigt at ændre på, skære ned på osv.  

• Gør det vanskeligt at rejse spørgsmål som: Kan det nu også passe? Kan det forstås 
anderledes? Hvilke interesser ligger bag? Hvem tilgodeses, og hvem gør ikke? For hvis 
skyld gør vi dette og hint?  
 



Hvordan-tyranni  

§  Hvordan får vi mere for mindre?  
 
§  Hvordan gør vi skolen lækker uden, at den bliver for ulækker? 
 
§  Hvordan inkluderer vi uden at eksludere? 

§  Hvordan gør vi det bedre? 
 
§  Hvordan måler vi det umålelige?  
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Farvel til det pædagogiske vokabular?  

§  Mister et pædagogisk vokabular, der tillader hvorfor-spørgsmål, fx hvorfor 
er det bedre? hvorfor skal vi have mere af dette og hint? Hvorfor måle? 
Hvorfor reformere?  

 
§  Det selvfølgelige svar i dag: Reformer skal rette op på uddannelsernes 

vedvarende krise 
 
§  “The paradox of education is that the more we expect of it, the less it is 

valued for its own sake” (Furedi 2009: 19)  
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Samtidsdiagnostisk  

§  Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu, og hvor synes vi at være på vej hen?  
 
§  Måden vi taler om tingene på er med til at installere bestemte forestillinger om det 

fornuftige/ufornuftige, rigtige/forkerte mv.  
 
§  Diskurser er regulerende for vores handlinger, for måden vi omgiver os med 

hinanden på, for vores indretninger og for vores forståelser af, hvad der rangerer 
som problemer, og hvad der ikke gør.  

 
§  Et problem er således ikke derude, men et vi konstruerer.  
 
§  Spørgsmålet er så: Hvordan problemet konstrueres, For hvem er det et problem, og 

hvorfor? Og hvilke konsekvenser kan problemet få?  
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Tendenser/diskurser   

 
§ Kan illustreres som tre overordnede og kondenserede faser 
 
§ Forholdet mellem det partikulære og det generelle  
 

Gymnasiedage 2014 



Tendenser/diskurser I 

Forvalter:  Formidler af faget, den eksisterende viden, 
repræsentant for ”nationens orden”  
 
Karismatiker:  ”Made in heaven”; lærerens personlighed 
 
Praktiker: Fra overhøring til klasseundervisning (orden, kontrol) 
Practice made practice (Britzman 1991).  
 
Elever: Et kollektivt subjekt (Elever fra skolevante hjem – 
tilgangsfrekvens ca. 5 pct. i 1950) 
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Tendenser/diskurser I  

§  Den højtærede minister nærer naturligvis lige så lidt som jeg nogen fanatisk tro på, 
at mennesker, der ikke duer til at undervise, ved et kursus i pædagogik kunne 
blive ordentlige lærere, men et sådant kursus kan dog have den store betydning for 
disse faguddannede mennesker, som vi her taler om, til at løfte øjnene op fra 
faget… for at se på deres opgaver som lærere og opdragere. Den anden prøve, den 
i undervisningsfærdighed, som skal gå forud, kan dog føre til, at man ved prøven 
får stoppet de lærere, som er rene umuligheder i praktisk henseende, og for det 
andet vil den også få lært adskillige at vare sig for de rent elementære fejl, som de 
nu let kommer til at gøre sig skyldige i” (Appel 1997, p. 31, mine fremhævninger). 
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Analytisk kort I  

                                         Mål 
Praktiker              Forvalter 
pædagogikum            faget/viden,    
metoden, eleven      undervisning,  

      nationalstat    

Personlig                            Læreren                  Upersonlig 
 
Karismatiker                 
”made in heaven”    

   
                   
    Proces 
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Tendenser/diskurser II  

Forvalter:  Formidler af faget, velfærdsstatelig orden, kritisk tilgang til viden  
 
Karismatiker:  ”Self-made”, omsorgsfuld og interessant 
 
Reflekterende praktiker: Reflektere før, under og efter fx undervisningen.  
Autonomi til at anvende forskellige tilgange, metoder mv.   
 
Elever: Det individuelle subjekt (undervisningsdifferentiering, eleven i 
centrum)  
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Analytisk kort II  

                                         Mål 
Reflekterende praktiker             Forvalter 
Pædagogikum      faget/viden 
Metoder, elever          demokratisk orden

              velfærdstat,  
      undervisning, indlæring
 Personlig                   Læreren                  Upersonlig 

 
Karismatiker                 
”Self-made”, 
  omsorgsfuld, interessant   

                   
    Proces 
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Tendenser/diskurser fase III  

Gymnasiedage 2014 

Forvalter:  Formidler af fag i forhold til konkrete læringsmål  
 
Karismatiker:  ”self-made”, autentisk, terapeutisk vejleder, 
inklusionsekspert, klasserumsleder.  
 
Evidensbaseret praktiker: anvende de rette metoder og den rette viden mhp. 
elevernes (livslange)læring.  
 
Strategen: Organisationsmedarbejder, økonomisk didaktiker (mere for 
mindre, prioritere ressourcerne).  
 
Elever: det individuelle subjekt (interesse for hele eleven med hud og hår, 
dvs. elevens personskab, vedkommendes private selvforhold) – intimisering 
af læreforholdet  

 



Analytisk kort III  

                                         Mål 
Evidensbaseret praktiker             Forvalter 
pædagogikum            faget/viden,          
metoder, elever      livslang læring,  

      konkurrencestat 

Personlig                            Læreren                  Upersonlig 
 
Karismatiker                  Strategen  
”self-made”,     økonomi/didaktik, organisations- 
  autentisk, klasserumsleder   medarbejder 
inklusionsekspert    

                   
    Proces 
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Hvor er vi på vej hen?  

Vidensarbejde 
§ Hvilken viden tilbydes?  
§ Hvilken viden tager man (u)frivilligt afsæt i?  

Lønarbejde  
§  kommende reformer? 
§ Arbejdstidsaftale mv.  
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Hvilke grænser? 

Menneskearbejde  
§  Hvordan forholder man sig til andre og sig selv? 
§  Og hvad forholder men sig med og til?  
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