
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Differentiering og sortering i pædagoguddannelsen

et uddannelses- og professionssociologisk studie
Bøje, Jakob Ditlev

Publication date:
2010

Citation for pulished version (APA):
Bøje, J. D. (2010). Differentiering og sortering i pædagoguddannelsen: et uddannelses- og
professionssociologisk studie. Københavns Universitet.

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 23. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/00d4d5df-7f95-4c33-8e00-36840476d928


 1

 

Ph.d.-afhandling 

Jakob Ditlev Bøje 

 

Differentiering og sortering i pædagoguddannelsen 
 
Et uddannelses- og professionssociologisk studie 
 
 
 
 
 

Hovedvejleder: Bolette Moldenhawer 

Bivejleder: Katrin Hjort 

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 

Afdeling for Pædagogik  

Københavns Universitet 

Juli 2010 

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  



 2

Forord ................................................................................................................................................... 4 
 
Del I: Åbninger .................................................................................................................................... 5 
 
Kapitel 1: Indledning ........................................................................................................................... 6 

1.1 En startinteresse omkring professioner i den offentlige sektor .................................................. 6 
1.2 Uddannelsesfeltet som fokuspunkt .......................................................................................... 11 
1.3 Akademisering og professionalisering undersøgt gennem differentierings- og 
sorteringsprocesser i pædagoguddannelsen ................................................................................... 17 
1.4 Afhandlingens opbygning ........................................................................................................ 21 

 
Del II: Teoretiske og metodologiske forudsætninger ........................................................................ 24 
 
Kapitel 2: Professionssociologi – teoretiske indkredsninger (1) ....................................................... 25 

2.1 Fremgangsmåde ....................................................................................................................... 25 
2.2 Professionsskeptisk teori (a): Max Weber ............................................................................... 25 
2.3 Professionsvenlig teori (a): Talcott Parsons ............................................................................. 35 
2.4 Professionsskeptisk teori (b): Neo-weberianere ...................................................................... 42 
2.5 Professionsvenlig teori (b): Trækanalyse ................................................................................. 43 
2.6 Profession som et heuristisk begreb ......................................................................................... 46 

Kapitel 3: Basil Bernsteins uddannelsessociologi – teoretiske indkredsninger (2) ........................... 51 
3.1 Fremgangsmåde ....................................................................................................................... 51 
3.2 Kodeteorien .............................................................................................................................. 51 
3.3 Klassifikation, rammesætning og kodemodalitet ..................................................................... 53 
3.4 Den pædagogiske anordning .................................................................................................... 56 
3.5 Pædagogik og neoliberal uddannelsespolitik ........................................................................... 58 
3.7 Opsummering ........................................................................................................................... 65 

Kapitel 4: Metodologi ........................................................................................................................ 66 
4.1 Afhandlingens empiriske grundlag .......................................................................................... 66 
4.2 Feltarbejdet og dets forløb ....................................................................................................... 66 
4.3 Observationer som studiets primære empirikilde .................................................................... 70 
4.4 Supplerende former for empiri ................................................................................................. 76 
4.5 Analysestrategi - eller om hvordan jeg operationaliserer Bernstein ........................................ 78 

 
Del III: Analyser ................................................................................................................................ 90 
 
Kapitel 5: De pædagogiske klassifikationer ....................................................................................... 91 

5.1 Fremgangsmåde ....................................................................................................................... 91 
5.2 Socialpædagogikken i centrum ................................................................................................ 91 
5.3 En fælles pædagoguddannelse – og nye organisationsformer ................................................. 97 
5.4 En veldreven skole? ................................................................................................................. 99 
5.5 Opsummering ......................................................................................................................... 104 

Kapitel 6: Den pædagogiske diskurs ................................................................................................ 107 
6.1 Fremgangsmåde ..................................................................................................................... 107 
6.2 Den socialpædagogiske diskurs ............................................................................................. 107 
6.3 Omsorgsdiskursen .................................................................................................................. 110 
6.4 Den praktiserede omsorgsdiskurs .......................................................................................... 111 
6.5 Faglighedsdiskursen ............................................................................................................... 112 



 3

6.6 Den akademiske diskurs ......................................................................................................... 113 
6.7 Opsummering ......................................................................................................................... 114 

Kapitel 7: Den pædagogiske praksis ................................................................................................ 116 
7.1 Fremgangsmåde ..................................................................................................................... 116 
7.2 Praktikbearbejdning ............................................................................................................... 117 
7.3 Den faglige perspektivering ................................................................................................... 121 
7.4 Projektarbejdet ....................................................................................................................... 128 
7.7 Eksamen ................................................................................................................................. 150 

 
Del IV: Afslutning ........................................................................................................................... 177 
 
Kapitel 8: Pædagoger i et vadested .................................................................................................. 178 

8.1 Hvad viser mit studie om angloficering og akademisering af uddannelsen? ......................... 178 
8.2 Hvad viser mit studie om professionalisering og deprofessionalisering af pædagoger som 
faggruppe? .................................................................................................................................... 186 

Kapitel 9: Konklusion ...................................................................................................................... 189 
 
Del V: Bilagssamling ....................................................................................................................... 194 
 
Bilag 1: Afhandlingens empiriske grundlag .................................................................................... 195 
Bilag 2: Interviewguide studerende ................................................................................................. 197 
Bilag 3: Interviewguide undervisere ................................................................................................ 198 
Bilag 4: Interviewguide seminarieledelse ........................................................................................ 199 
Bilag 5: Interviewguide CVU udviklingschef 1 .............................................................................. 200 
Bilag 6: Interviewguide CVU udviklingschef 2 .............................................................................. 201 
Bilag 7: Interviewguide CVU-rektorer ............................................................................................ 202 
Bilag 8: Optegnelse over de studerendes socioøkonomiske baggrunde .......................................... 203 
Bilag 9: Oversigt over de studerendes opnåede resultater til eksamen ............................................ 205 
Bilag 10: Principper omkring uddannelsens organisering på seminariet ......................................... 206 
Bilag 11: Generelle betragtninger om forskellige måder at operationalisere Bernstein .................. 209 
Bilag kun vedlagt til bedømmelsesudvalget på grund af anonymisering ........................................ 213 
Bilag 12: Seminariets studieordning ................................................................................................ 213 
Bilag 13: Seminariets vejledning i udarbejdelse af abstract ............................................................ 213 
 
Resumé ............................................................................................................................................. 214 
English abstract ................................................................................................................................ 215 
Referencer ........................................................................................................................................ 217 
 



 4

Forord 

 

Det har været et stort og svært men også frit og udviklende arbejde at skrive denne afhandling. 

Undervejs har mange mennesker hjulpet mig på vej. Jeg vil især takke min vejleder, Bolette 

Moldenhawer, som har udfordret og givet mig støtte på de helt rigtige tidspunkter. Min bivejleder, 

Katrin Hjort, vil jeg også takke for god og kompetent vejledning. Desuden vil jeg rette en særlig tak 

til Eva Bertelsen og Christian Sandberg Hansen, som startede på deres ph.d.-projekter samtidig med 

mig. I har været de personer, der i det daglige har hjulpet mig ind i forskningsmiljøet på Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Det sætter jeg stor pris på. Resten af 

kollegerne på KU er jeg også glad for at have lært at kende. Særligt vil jeg takke mine 

medstuderende på ph.d.-gangen, hvilket indbefatter Trine Øland og Mette Buchardt, som nu er post 

doc’er, Maja Plum, Rasmus Præstmann Hansen, Jette Henriksen, Gro Hellesdatter, Laura Louise 

Sarauw, Lene Skytthe Schmidt, Vibeke Damlund og Sune Jon Hansen.  

 Jeg vil også gerne takke en række personer på Roskilde Universitet, Institut for 

Psykologi og Uddannelsesforskning, som har bidraget med faglige og inspirerende input til 

projektet. Det drejer sig først og fremmest om folkene i APL-klyngen: Kirsten Weber, Niels 

Warring og Lene, Nanna, Henrik, Olav, Bente, Arno, René, Jan, Anders, Randi, Rie, Marete, 

Johannes, Bjørn, Monika, Sissel og Peder. Tak til jer for de gode stunder, vi har haft sammen. Jan 

Kampmann skal have tak for, at jeg ved flere lejligheder måtte troppe op på hans kontor og få hjælp 

til diverse spørgsmål om Bernstein, uddannelsesetnografi, pædagoger m.m. Thomas Gitz-Johansen 

skal have tak for at have hjulpet mig med kommentarer og referencer angående 

etnicitetsspørgsmålet. Steen Baagøe Nielsen skal have tak for at have hjulpet mig med 

kønsdimensionen, og endelig vil jeg takke Ulla Ambrosius Madsen for at hjulpet mig med det 

antropologiske projekt.  

 Min familie og mine venner vil jeg takke for at have holdt mig ud i de perioder, hvor 

jeg var mest stresset. Særlig vil jeg takke Aniella og Robert for at give mig et andet indhold i 

tilværelsen end det til tider ensomme og udmattende arbejde at skrive en ph.d. 

 Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke de studerende, underviserne og ledelsen på 

det seminarium, hvor jeg udførte mit feltarbejde. Uden dem ville det ikke have været muligt at 

realisere denne afhandling.  
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Kapitel 1: Indledning  

 

Denne afhandling handler om differentierings- og sorteringsprocesser i den danske 

pædagoguddannelse og, i forlængelse af dette, om akademisering og professionalisering af 

pædagoger som faggruppe. Afhandlingen bygger på et empirisk studie på et pædagogseminarium i 

perioden 2007-2008. Afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål er som følger:  

 

 

Hvilke differentierings- og sorteringsprocesser sker i pædagoguddannelsen, og hvordan 

harmonerer de med aktuelle tendenser til akademisering og professionalisering? 

 

 

I det følgende vil jeg begrunde denne problemformulering samt redegøre for afhandlingens 

disposition.  

 

1.1 En startinteresse omkring professioner i den offentlige sektor  

 

Projektet startede som en interesse i professioner og professionsudvikling, nærmere betegnet 

professioner i den offentlige sektor: Lærere, pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, 

socialrådgivere m.m. Inden for professionslitteraturen (f.eks. Hjort, 2004, 2005; Eriksen og 

Jørgensen, 2005; Etzioni, 1969) omtales disse faggrupper ofte som semi- eller velfærdsprofessioner, 

idet de ikke lever op til klassiske kriterier for, hvad det vil sige at være en profession, hvilket læger, 

præster, jurister og ingeniører gør, og idet de historisk er forbundet med fremkomsten af den danske 

velfærdsstat.  

Igennem de seneste 30-40 år er semiprofessionerne blevet udfordret gennem bl.a. 

neoliberale politikker – dvs. politikker, der har sat spørgsmålstegn ved den velfærdsmæssige etos 

om at bekende sig til klientens bedste, koste hvad det koste vil (Andersen og Larsen, 1998; 

Mastekaasa, 2008; Goodson, 2003). Blandt andet har moderniseringsprogrammet for den offentlige 

sektor, som startede i begyndelsen af 1980’erne, rummet kritikker af de danske 

velfærdsprofessioner. Heri kritiseres velfærdsprofessionerne for at være dyre og ineffektive, for at 

være svære eller ligefrem umulige at styre, og for at være umyndiggørende på grund af en 

autoritetspræget relation mellem behandler og klient (Hjort, 2002; Pedersen, 1999; Andersen, 1999; 
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Campbell and Pedersen, 2005). I dag er disse kritikker blevet omsat til mere håndfaste ændringer. 

Disse ændringer var det, jeg startede med at interessere mig for. 

 

Tendenser til deprofessionalisering  

 

Ændringerne angår bl.a. kontrollen af arbejdet, som velfærdsprofessionerne varetager. Denne kan 

siges at have ændret karakter fra en såkaldt professionel styring af arbejdet til en mere strategisk 

ledelse af arbejdet, dvs. fra at det hovedsageligt var de professionelle, der styrede arbejdet med 

relativ autonomi fra staten, til at det i dag er staten, dens stærke ledere og dens forskellige former 

for måle- og evalueringsinstrumenter, der styrer arbejdet (Johnson, 1972; Brante, 2005). For 

eksempel har de stærke ledere gjort det vanskeligere for de professionelle at få indflydelse på de 

politiske processer i staten. Anders Mathiesen taler om en ændring af den politiske kultur ”…fra 

organiseret interesserepræsentation og demokratisk ledelse til strategisk ledelse (”stærke” eller 

enevældige, professionelle ledere) baseret på lobbyisme og ekspertrådgivning” (Mathiesen, 2005: 

66). Samtidig har måle- og evalueringsinstrumenterne standardiseret arbejdet, således at det ned på 

detaljeniveau bliver styret af ledelsens planer og forventninger til outputtet (Agevall & Jonnergård, 

2007).  

Den neoliberale udfordring til de professionelle kan også ses reflekteret i 

professionernes interne arbejdsdeling. I en traditionel professionsforståelse er der lav intern 

arbejdsdeling i en profession, således at professionens medlemmer bevarer en vis homogenitet og 

dermed en vis evne til at stå sammen imod ydre fjender (Johnson, 1972; Sarfatti Larson, 1977; 

Krejsler mfl., 2004). Denne homogenitet kommer under angreb, når styringen af arbejdet ændrer 

sig, sådan som det sker med indførslen af stærke ledere og standardiserende dokumentations- og 

evalueringsinstrumenter. Dermed opstår nemlig et indre hierarki i professionen, hvori nogle af dens 

medlemmer indtager favorable positioner tæt på den øverste ledelse (f.eks. som mellemledere), og 

hvor andre indtager mere udførende og dermed mindre favorable positioner i bunden af 

professionen. Katrin Hjort har i flere sammenhænge omtalt denne polariseringsbevægelse som 

skabelsen af et A og B-hold, som fremkomsten af det, hun kalder for moderniseringsagenter og 

banalarbejdere (Hjort, 2002, 2005).  

Sidst, men ikke mindst, ser der ud til at være opstået nye foci og nye vidensformer i de 

enkelte professioner som følge af de ovenstående forandringer. I en traditionel professionsforståelse 

er det ”klientens bedste”, der står i fokus for professionsudøvelsen, og det er universiteternes 
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videnskabelige viden, som den professionelle benytter sig af for at hjælpe ham eller hende (Parsons, 

1968). Den såkaldte professionelle etos er historisk set blevet defineret omkring dette forhold – dvs. 

det at bekende sig til klientens bedste og ikke til f.eks. økonomisk fortjeneste. Når professionerne 

ikke længere selv har samme mulighed for at definere indholdet af deres arbejde, risikerer denne 

etos at blive tømt for mening og erstattet af andre former for mening. Man kan f.eks. forestille sig 

en situation, hvor den professionelle, afhængigt af hans eller hendes position i professionshierarkiet, 

orienterer sig mere mod effektivitets- og kvalitetsstandarder end mod det, klienten ønsker sig og har 

brug for. Blandt lærerne kunne det f.eks. dreje sig om de mange tests, som fjerner deres 

opmærksomhed fra eleverne (Carney, 2002, 2005; Goodson, 2003; Ball, 1994, 2003a), og blandt 

sundhedspersonalet kunne det tilsvarende dreje sig om at forvalte et ledelsesansvar frem for et 

klientperspektiv (Olesen, 2004). Samtidig kommer der nye former for viden til det professionelle 

arbejde, bl.a. evidenstanken. Evidenstanken eller –bevægelsen er blevet kritiseret for at omkalfatre 

eller ligefrem overflødiggøre den professionelle, idet han eller hun ikke længere er nødvendig i 

forhold til at læse, fortolke og praktisere universiteternes viden: Evidensbevægelsens repræsentanter 

klarer dette arbejde for ham eller hende, typisk ved at lave såkaldte randomiserede undersøgelser og 

på baggrund af disse udvikle manualer og andre beskrivelser af ”best practice” (Moos mfl., 2006; 

Sommerfeld, 2005; Slavin, 2002; Social Kritik, 2005; Unge Pædagoger, 2006; Mandag Morgen, 

2004). 

Tilsammen kan man sige, at disse ændringer peger i retning af deprofessionalisering. 

Dvs. fratagelse af tidligere erhvervede privilegier, herunder retten til autonomi i arbejdet samt retten 

til en rimelig løn.  

 

Tendenser til professionalisering 

 

Samtidig med disse tendenser, og muligvis som et svar på dem, sker der imidlertid også tendenser 

til professionalisering. Her tænker jeg på semiprofessionernes egne bestræbelser på at blive 

anerkendt som ’rigtige’ professioner. Disse bestræbelser kan f.eks. aflæses af de såkaldte 

professionsstrategier. Stort set alle faggrupper inden for den offentlige sektor har i dag formuleret 

en sådan strategi i den ene eller anden form.  

 Sygeplejerskerne var muligvis den første faggruppe til at identificere sig med en 

professionel rolle (omkring 1970 jf. Hansen og Schierup, 2004). Dette hænger sammen med den 

historiske udvikling af faget, som startede på et tidligt tidspunkt set i forhold til andre faggrupper 



 9

inden for den offentlige sektor (omkring 1800). Ydermere kan det menes at hænge sammen med 

den tætte forbindelse til lægerne inden for sygehusvæsenet: På grund af denne forbindelse har 

sygeplejerskerne altid, om end i forskellig grad og på forskellige måder, spejlet sig i lægerne som 

’rigtig’ profession (Witz, 1992; Abbott, 1988; Kampmann, 1995). I dag taler sygeplejerskerne dog 

ikke så meget om det at være profession; i stedet taler de meget om værdier, holdninger og etik (se 

f.eks. Dansk Sygeplejeråd, 2002, 2004). Med andre ord synes professionsdebatten at befinde sig på 

et fremskredet stade for sygeplejerskerne – et stade hvor de aktuelt har udnævnt sig selv som 

profession, og som fremadrettet handler om, at de forsøger at drage fordel af denne status i form af 

en højere anerkendelse og bedre løn. I pjecen ”En profession med høj værdi for samfundet” (Dansk 

Sygeplejeråd, 2004) argumenterer de f.eks. for et lønløft på følgende måde:  

 

Sygeplejersker varetager nogle af de mest vitale funktioner i det danske samfund. Vi yder 
sygepleje, der har afgørende betydning for patienternes og borgernes sundhed og sikkerhed. 
International forskning dokumenterer, at patienternes dødelighed øges, indlæggelsestiden 
forlænges, og antallet af komplikationer, fejl og utilsigtede hændelser stiger, hvis sygeplejen 
er mangelfuld, f.eks. fordi der er for få sygeplejersker. Vores profession har derfor stor værdi 
– både for samfundet som helhed og for patienter og borgere. Den værdi skal afspejle sig i 
vores løn og arbejdsvilkår. Derfor skal sygeplejerskerne have et lønløft (Dansk Sygeplejeråd, 
2004: 7).    

 

Lærerne har også været tidligt ude med deres professionsstrategi (omkring 1990 jf. 

Due og Madsen, 1990). Dette kan ligeledes ses i lyset af den historiske udvikling af faget, som er 

sket som det, man kan kalde fra degn til lønarbejder til professionel (Laursen, 1976; Krejsler mfl., 

2004). Ligesom sygeplejerskerne altid har haft en tæt forbindelse til lægerne som ’rigtig’ 

profession, har lærerne, som degne, traditionelt haft en tæt forbindelse til præsterne som ’rigtig’ 

profession. Dette har været medvirkende til at sikre dem en vis status og anerkendelse i samfundet, 

og i dag kan man sige, at det handler om at videreføre denne status i form af en 

professionaliseringsbestræbelse. I pjecen ”Professionsstrategi og –udvikling” (Danmarks 

Lærerforening, 2005) tales der således om, at lærerne dels har en teoretisk og specialiseret viden på 

linje med de ’rigtige’ professioner (der henvises til professor i pædagogik, Erling Lars Dale), og 

dels om at lærerne med deres professionssatsning skal opgive den tidligere ”dobbeltstrategi”, hvor 

pædagogik (folkeskolen) og faglige krav (fagforeningsarbejde) var adskilte størrelser:  

 

Professionsstrategien adskiller sig således fundamentalt fra dobbeltstrategien 
(tobensstrategien), hvor pædagogik og faglige krav var adskilte størrelser – og hvor 
foreningens arbejde i forhold til kravopstillingen først og fremmest var en platform for at 
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legitimere vores faglige krav. Professionsstrategiens sigte er, at omgivelserne ser vores faglige 
krav som en integreret del af vores bestræbelser på at understøtte opgaveløsningen i skolen. 
Foreningens todelte vision (de tjenstlige interesser og folkeskolens udvikling) opnås med 
professionsstrategien ikke ved adskilte satsninger, men gennem en samlet mission, der 
udvikler betingelserne for lærerfaget og folkeskolen (Danmarks Lærerforening, 2005).     

 

Ligesom sygeplejerskerne synes lærerne altså at være langt inde i en udvikling mod det at være eller 

blive en profession, herunder at kalde sig selv for en profession. Det er langt fra givet, at det 

omkransende samfund opfatter dem som sådan, men hvad gælder deres egen forståelse og 

benævnelse af faget som profession, synes de at være kommet langt.   

 Som et af de seneste skud på stammen er også pædagogerne begyndt at aspirere til en 

professionel status. Dette sker dog på en lidt anden måde end for sygeplejersker og lærere, idet 

pædagoger er en langt senere faggruppe til at træde ud i det offentligt organiserede arbejde. Først 

omkring 1960’erne begynder det pædagogiske arbejde for alvor at blive flyttet ud fra hjemmet og 

ind i den offentlige sektor (Kampmann, 2004b; Andersen, 2002). Dette afspejler sig i pædagogernes 

professionsstrategi, ligesom sygeplejerkernes og lærernes exit ud i den offentlige arbejde afspejlede 

sig i deres professionsstrategier. Pædagogerne er således mere ambivalente over for 

professionstermen: På den ene side vil de gerne benytte sig af denne for at højne status og 

anerkendelse omkring deres fag, på den anden side ønsker de ikke at give afkald på de vidensformer 

og kompetencer, som faget historisk er opstået omkring. I pjecen ”Strategier for 

professionsudvikling” (BUPL, 2006) tales der f.eks. om professionsbegrebet på følgende måde:  

 

Selv om man følger det klassiske professionsbegrebs kriterier, kan man udmærket forholde sig 
kritisk til kriterierne og derfra anlægge sine egne professionsstrategier med udgangspunkt i 
den professionsudøvelse, som pædagoger er sat i verden for at udøve. Eksempelvis må 
videnskriteriet i den traditionelle professionsanalyse belyses med en kritisk tilgang til, hvad 
der overhovedet kan karakteriseres som viden. I en traditionel professionsanalyse vil 
pædagogprofessionen blive betegnet som svag vidensmæssigt, men spørgsmålet er, om 
spørgsmålet er stillet rigtigt? Baseres vidensforståelsen ikke på en gammeldags og skolastisk 
forestilling om viden, som ikke har meget at gøre med den praksis, som professionsudøverne 
praktiserer? (BUPL, 2006).  

 

Den ”gammeldags” og ”skolastiske” viden, der her tales om, er nærmere betegnet den 

videnskabelige viden, som universiteterne traditionelt har været producent af, og som for Parsons 

(1954, 1968) var afgørende for professionernes virke. Denne viden kan man sige, at pædagogerne 

ønsker at omgå eller udfordre, idet den harmonerer dårligt med traditionelle vidensformer og 

kompetencer inden for pædagogfaget – som fortrinsvis er praktiske vidensformer/kompetencer, der 
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erhverves gennem socialisering og erfaringsbaseret opøvelse i faget (Weber, 1998; Eriksen, 2005b; 

Andersen, 2002).  

 Uanset forskelle har sygeplejerskernes, lærernes og pædagogernes 

professionsstrategier det tilfælles, at de er forsøg på at højne anerkendelsen af de pågældende fag. 

Hermed er der tale om en professionaliseringstendens, der peger i den modsatte retning af de 

førnævnte tendenser til deprofessionalisering. Tilsammen skaber de to tendenser et kompliceret 

billede af den praksis, som sygeplejersker, lærere, pædagoger m.m. forventes at skulle varetage.   

 

1.2 Uddannelsesfeltet som fokuspunkt 

  

Samme dobbelthed kunne jeg iagttage i feltet for mellemlang videregående uddannelse (MVU), 

hvilket førte til, at jeg som det næste begyndte at interessere mig for semiprofessionernes 

uddannelser.  

 

Tendenser til akademisering 

 

I de senere år er der blevet talt meget om, at uddannelserne inden for MVU-sektoren er blevet 

akademiseret. Termen akademisering dækker dog over et stort spænd af positive, negative, 

forhåbningsfulde, kritiske og bureaukratiske perspektiver, som kan forbindes med forskellige 

positioner i MVU-feltet.  

 Fra det politiske perspektiv i folketinget tales der ikke om akademisering. I stedet er 

der blevet talt om et ”kvalitetsløft af MVU-sektoren”, om en ”opgradering af den ikke-universitære 

sektor gennem forskningstilknytning og udviklingsbasering”, om en ”styrkelse af de 

professionsrettede videregående uddannelser” og om ”et højere fagligt niveau” 

(Undervisningsministeriet, 1998, 2000a). Samtidig er der også blevet talt om ”bedre muligheder for 

merit og fleksibilitet” (Undervisningsministeriet, 1998) og om skabelsen af ”en samlet plan til 

styrkelse af sammenhængen i de videregående uddannelser – både mellem de forskellige niveauer 

(vertikalt) og på tværs af de forskellige fagområder (horisontalt) samt mellem ordinær uddannelse 

og efter- og videreuddannelse (Undervisningsministeriet, 2000a: 1). Hele baggrunden for at 

begynde at tale om akademisering kan således siges at have været den gennemgribende reform af 

MVU-sektoren, som skete omkring år 2000. Denne reform var en bred lovpakke, der involverede 

skabelsen af (1) MVU-termen, som appliceres på velfærdsprofessionernes grunduddannelser, (2) 
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Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, (3) Centre for Videregående Uddannelse, CVU, (4) 

systemet for videreuddannelse for voksne, VVU, og endelig (5) en professionsbachelortitel til de 

nyuddannede pædagoger, lærere, sygeplejersker m.m. Senere er denne lovpakke blevet fulgt op af 

en reform om professionshøjskoler – eller såkaldte University Colleges (Undervisningsministeriet, 

2007a). Disse reformer trækker tilsammen de professionsrettede uddannelser i retning af 

universiteternes akademiske videnskultur, og samtidig kan man sige, at universiteterne bliver 

trukket i retning af de professionsrettede uddannelser ved bl.a. at skulle tilpasse deres 

kandidatuddannelser til et direkte optag af de nyuddannede professionsbachelorer. Indtil nu er det 

dog kun Danmarks Pædagogiske Universitet, der har optaget professionsbachelorer direkte på deres 

kandidatuddannelser, i og med at dette universitet blev født sammen med reformen om MVU’er (jf. 

ovenfor). Mere klassiske universiteter er dog begyndt at komme med i konkurrencen om 

professionsbachelorerne, idet de samtidig forsøger at bevare en distinktion mellem sig selv og DPU 

ved f.eks. at lave indslusningsforløb, som professionsbachelorerne skal bestå, før de kan optages på 

kandidatstudiet (Københavns Universitet, 2008; Roskilde Universitet, 2009).  

 Fra aktørerne i feltet, dvs. undervisere, rektorer og CVU/professionshøjskoleansatte, 

har der været fremsat både kritiske og forhåbningsfulde perspektiver på tendensen til 

akademisering. De kritiske perspektiver vurderer jeg som mest udbredte i starten af MVU-projektet 

og de forhåbningsfulde – eller potentialesøgende – som dem, der nu toner frem. Da projektet 

startede, var der således flere, der udtrykte bekymring for, om den tættere forbindelse til 

universiteternes videnskultur ville komme til at indebære en underkendelse af de praktiske 

kompetencer, som traditionelt har været et varemærke i professionsuddannelserne, og om 

uddannelserne reelt ville kunne leve op til universiteternes akademiske standarder – kort sagt om 

professionsuddannelserne ville komme til at sætte sig mellem to stole uden egentlig at udfylde 

nogen af dem (Weicher, 2003; Beedholm og Olesen, 2005; Holck, 2005; Steensen, 2006). Andre 

var mere optagede af at beskrive den symbolske kamp, som opfindelsen af termer som MVU, CVU 

og professionsbachelor kan ses som udtryk for (Gulløv, 2003; Schrøder, 2003). Ifølge dem handlede 

MVU-projektet mere om en kamp for anerkendelse, monopol og rettigheder til at besmykke sig 

med statusgivende titler end om et reelt ønske om at kvalificere ydelsen af de professionsrettede 

uddannelser, herunder ydelsen i forhold til arbejdet efter uddannelsen. Når man politisk landede på 

kompromisset ”professionsbachelor”, kunne dette netop forstås i lyset af en symbolsk kamp mellem 

universiteterne og de nyoprettede CVU’er: De professionsuddannede fik lidt af det, der traditionelt 

har været universiteterne beskåret, nemlig en bachelortitel, men samtidig opretholdes distinktionen 
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mellem universitets- og professionsuddannede ved at understrege, at der er tale om 

professionsbachelortitel.  I dag vurderer jeg som sagt, at de forhåbningsfulde eller 

potentialesøgende perspektiver toner mere frem blandt aktørerne i MVU-feltet. Dette kan skyldes, 

at de første institutionaliseringer af MVU-reformen er overståede, og at man nu accepterer disse 

som et grundvilkår, det gælder om at få mest muligt ud af. Således er forskningstilknytningen eller 

–samarbejdet, som de MVU-ansatte helst vil kalde det, blevet et dominerende tema i diskussionen 

af relationen mellem universiteter og professionshøjskoler (Pedersen og Olesen, 2008; Olesen, 

2008; Beedholm, 2008). Det var også et centralt tema førhen, dvs. dengang der ’kun’ var CVU’er 

og ikke professionshøjskoler/University Colleges (Thorslund, 2003; Madsen, 2003), men i dag 

vurderer jeg, at teamet er blevet opprioriteret i forhold til de tidligere diskussioner om f.eks. 

hensigtsmæssigheden af professionsbachelortitlen. Diskussionen handler således om retten til at 

forske, herunder om retten til at få del i strategiske forskningsmidler samt retten til at udbyde 

forskningsbaserede masteruddannelser, og ikke, som førhen, om karakteren af 

forskningstilknytningen. Professionshøjskolerne vil gerne have ret til at forske, men det giver loven 

dem ikke umiddelbart mulighed for, og samtidig er universiteterne ikke villige til at opgive deres 

monopol på forskning.  

 Det bringer mig videre til forskernes perspektiv på akademiseringstendensen. Dette er 

hovedsageligt kritisk. Tine Rask Eriksen (1999, 2003, 2004, 2005b) har beskæftiget sig med emnet 

i flere sammenhænge, og hendes konklusion kan i korthed siges at være den, at 

akademiseringstendensen indbefatter en negering eller en såkaldt subsumering af de praktiske 

kompetencer, som for Eriksen hovedsageligt er lig med kvindelige, livshistoriske 

omsorgskompetencer i sygehusvæsenet, under universiteternes abstrakte, rationelle, sproglige og 

instrumentelle viden. Som hun selv skriver: ”Afstanden mellem de skolastiske vidensformer og de 

studerendes livshistoriske omsorgserfaringer gør at der sker en dekvalificering eller en negation af 

de studerendes livshistoriske erfaringer for at give omsorg over tid i uddannelsen” (Eriksen, 2005b: 

298). Kirsten Weber er inde på noget lignende i sin artikel om ”professionsuddannelserne i 

vadestedet” (Weber, 2002). Her forbindes akademiseringsbestræbelserne med den føromtalte 

tendens til professionalisering, og begge dele kritiseres ud fra et kritisk teoretisk perspektiv på de 

velfærdsansattes hverdagserfaringer, herunder deres ambivalens og subjektive håndtering af 

hverdagens paradokser. Disse hverdagserfaringer menes at være – og skulle være – kernen i både 

uddannelsernes og arbejdets praksis. Thorvald Sirnes (1998) har beskæftiget sig med 

akademiseringsfænomenet i en norsk kontekst, hvor forbindelsen mellem højskoler og universiteter 
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er etableret langt tidligere end i Danmark (startende fra 1970’erne og intensiveret omkring 1990), 

og hvor sammensmeltningen af de to sektorer derfor også er mere fremskreden (f.eks. har de ret til 

at forske men dog kun i størrelsesordenen 2-10% af den samlede arbejdstid). Sirnes analyserer 

akademiseringstendensen som led i en bredere transformation af en region i Norge, hvor en 

styrmands- og maskinskole i løbet af 80’erne og 90’erne bliver omdannet til først en maritim 

højskole og sidenhen en ingeniørhøjskole præget af akademisk uddannede undervisere samt nye 

former for kulturel kapital. Omdannelsen sker gennem en konfliktfyldt proces, hvor ’nye’ og 

’gamle’ undervisere udkæmper kampe om definitionen af skolen, herunder om skolens relation til 

lokalsamfundet. Ifølge Sirnes har casestudiet potentiel forklaringskraft i forhold til andre højskoler, 

som står i en lignende situation mellem det at skulle prioritere og værdisætte praktiske og 

akademiske videnskulturer: ”Det viste seg altså å vera umoglig å få dei to kulturane til å leva ved 

sida av kvarandre på same institusjon. Kampen om den sosiale verdsettinga blei for traumatisk og 

fyllt av ledelse. Kanskje kan dette seia noko om tilstandana, og deu pågåande og potentsielle 

konfliktana ved alle høgskolana kor disse fraksjona og habitusana ikkje har skillt lag” (Sirnes, 1998: 

126).  

 Selvom der altså hersker uenighed på tværs af de tre perspektiver – det politiske, det 

undervisningsmæssige og det forskningsmæssige – om karakteren og betydningen af 

akademiseringstendensen, hersker der også enighed i den forstand, at alle synes at mene, at der i 

disse år sker nogle vældige transformationer af de professionsrettede uddannelser. Efter min 

vurdering handler disse især om at højne status omkring de professionsrettede uddannelser, hvilket 

svarer til forsøgene på at professionalisere fagene. Akademiserings- og 

professionaliseringstendensen kan med andre ord menes at være forbundne, men ikke på simple 

eller entydige måder idet der er forskellige aktører og potentielt divergerende mål bag hver af dem.    

 

Tendenser til angloficering  

 

Samtidig med tendensen til akademisering kan man imidlertid også inden for MVU-feltet og 

uddannelsesfeltet som sådant iagttage en anden og mindre professionsopbakkende tendens. Dvs. en 

tendens, der kan sammenlignes med den omtalte tendens til deprofessionalisering. Jeg har valgt at 

omtale denne tendens under betegnelsen angloficering, og hermed menes en anglosaksisk 

inspireret/importeret (Ozga, 2008; Ozga and Jones, 2006) uddannelsespolitik, som dels forstærker 
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markeds- og servicegørelsen af uddannelsernes ydelser og dels giver øgede beføjelser og nye 

muligheder i forhold til den politiske styring af uddannelserne.  

Inden for den anglosaksiske uddannelsesverden har markeds- og servicegørelse samt 

politisk styring af uddannelse, herunder accountability, længe været på dagsordenen. Siden den 

såkaldte Thatcher-effekt i begyndelsen af 80’erne har mange uddannelsesforskere beskrevet og 

analyseret disse fænomener. Blandt andet har Stephen Ball (1994, 2003a) ud fra en Foucault-

inspireret tilgang analyseret de britiske uddannelsesreformer som forskellige typer af 

magtteknologier. Ligeledes har han ud fra en Bourdieu-inspireret tilgang analyseret den engelske 

middelklasses betydning for disse reformer – dvs. måden, hvorpå den drager fordele og ulemper af 

reformerne, og måden hvorpå den bidrager til at skabe social ulighed gennem klassebestemte 

praktikker i uddannelsessystemet (Ball, 2003b). Ball (1994, 2003a) beskriver tre typer af 

magtteknologier, som han mere præcist betegner som tre sammenhængende policyteknologier: (1) 

marked, (2) managerialism og (3) performativity. Markedet ses som en styringsteknologi på den 

måde, at det medvirker til, at uddannelsesplanlæggere, undervisere og studerende orienterer sig 

efter andre kriterier end de velfærdsstatslige kriterier, som traditionelt har karakteriseret 

uddannelsessystemet, nemlig bureaukrati og professionalisme. Markedet bringer i stedet udbud og 

efterspørgsel ind som afgørende kriterier for uddannelsesaktiviteten. Med managerialism menes en 

teknologi, hvor ledere af uddannelsesinstitutioner tillægges større betydning og værdi i forhold til at 

implementere markedets præmisser, herunder en ny form for ikke-velfærdsstatslig kultur: ”Thus, 

the work of the manager, the new hero of educational reform, involves instilling the attitude and 

culture within which workers feel themselves accountable and at the same time commited or 

personally invested in the organization. These new managers, in part at least beneficiaries of 

reform, are the ’technicians of reform’ (Ball, 2003a: 219). Endelig ses performativity som en 

teknologi, der binder elevers og organisationers performance sammen med politisk definerede 

kriterier for f.eks. karaktergennemsnit, gennemførselshastighed, gennemførselsprocent, 

produktivitet, tilfredshed osv. Dvs. en teknologi, hvor sammenlignelige mål for performativity 

bliver afgørende for, hvad der tæller som performance i uddannelsessystemet – og dermed også 

hvilke performances, der sandsynligvis vil forekomme, og hvilke der bliver mere usandsynlige. I 

USA har Michael Apple (2001) på lignende vis beskrevet karakteren og effekterne af den 

anglosaksiske/neoliberale uddannelsespolitik. Han omtaler også de nye managers, som i hans 

(marxistiske) optik ses som en fraktion inden for den nye professionelle middelklasse: “This is a 

fraction of the professional new middle class that gains its own mobility within the state and within 
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the economy based on the use of technical expertise. These are people with backgrounds in 

management and efficiency techniques who provide the technical and “professional” support for 

accountability, measurement, “product control”, and assessment that is required by the proponents 

of neoliberal policies of marketization and neoconservative policies of tighter central control in 

education” (Apple, 2001: 57). Markedet opfatter Apple på linje med Ball som en faktor (ikke en 

teknologi), der gør uddannelse til “business” frem for et forehavende centreret omkring komplekse 

og svært definerbare undervisnings- og læringsprocesser – dvs. processer, der ikke forsøges 

deklareret og købt, sådan som det ifølge Apple sker under et markedsstyre.  

Herhjemme og mere præcist i MVU-sektoren kan man iagttage angloficeringen af 

uddannelse på flere måder.1 Markedet har længe (siden 1994 jf. Undervisningsministeriet, 1994) 

gjort sig gældende for styringen af seminariernes virksomhed i form af taxameterstyringen, men i 

forbindelse med overgangen til professionshøjskoler er det min vurdering, at markedsstyringen er 

blevet intensiveret. Dette sker, fordi de professionsrettede uddannelser skal ”…gøres mere 

attraktive”, som det hedder i lovforslaget til professionshøjskoler (Undervisningsministeriet, 2007a: 

20). Dvs. attraktive over de unge uddannelsessøgende (kunderne), som ifølge regeringen vælger 

universiteternes uddannelser i alt for stor stil. For at gøre professionsuddannelserne mere attraktive 

gentager man manøvren fra 2000, hvor lovpakken omkring MVU, CVU, DPU og VVU blev 

vedtaget: Man forsøger at skabe en endnu tættere forbindelse mellem MVU-sektoren og 

universiteterne, f.eks. ved igen at finde på et nyt navn: Professionshøjskole/University College, men 

samtidig opretholdes distinktionen mellem de to sektorer som sagt. Internt i professionshøjskolerne 

har jagten efter de unge uddannelsessøgende ført til, at man nedlægger seminarier og opretter 

såkaldte campusser, hvor mange uddannelser koncentreres samme sted (Professionshøjskolen 

København, 2008; Muschinsky, 2009). Dette frigiver midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

f.eks. i form af flere ph.d.-uddannelse til de ansatte undervisere, og samtidig skønnes 

campusmodellen at virke tillokkende på de unge. På den måde medvirker markedsstyringen altså til 

akademiseringstendensen – den får skolerne til at udbyde og efterstræbe endnu mere af det, som 

universiteterne har – men spørgsmålet er, om den forrykker balancen mellem profession og 

akademia, således at der sker det, som Stephen Ball påpeger, nemlig at professionskriterierne 

udgrænses?  
                                                 
1 Kirsten Krogh-Jespersen (2005) har i sin ph.d.-afhandling analyseret betydningen af den anglosaksiske School 
Effectiveness-bevægelse i forhold til danske bestræbelser på lærerprofessionalisme, Lejf Moos mfl. (2006) har 
beskrevet risici og muligheder ved appliceringen af den anglosaksiske evidensforståelse, og Katrin Hjort (2006, 2007) 
har beskrevet især risikoen ved at styre den danske uddannelsespolitik efter anglosaksiske evidensforståelser og 
styringsvidenskaber.    
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I lovgivningen omkring professionshøjskoler kan man også iagttage nye beføjelser og 

muligheder for at styre uddannelserne fra centralt politisk hold. For eksempel skal skolerne nu 

akkrediteres efter politisk fastsatte standarder (Videnskabsministeriet, 2006), der skal indgås 

udviklingskontrakter mellem ministeriet og professionshøjskolen, ministeriet fører tilsyn og 

formulerer kriterier for professionshøjskolernes nye kvalitetssikringssystemer, herunder deres 

evidensbasering af uddannelserne, ledelsen udpeges af bestyrelsen, som igen sammensættes ud fra 

politisk fastsatte kriterier (der skal være eksternt flertal) osv. Ledelsen skal i øvrigt være 

”strategisk” og ”professionel”, hvilket synes at stå i modsætning til dem, som uddannelserne retter 

sig mod – lærere, pædagoger, sygeplejersker m.m. Disse omtales ikke på noget tidspunkt som 

professionelle eller som kommende professionelle men derimod som professionsbachelorer eller 

bare studerende (Bøje, 2010a, b).        

 Alt i alt kan der altså inden for MVU-feltet iagttages en professionsundergravende 

tendens, samtidig med at der også kan iagttages en professionsopbakkende tendens i form af 

forsøgene på akademisering – som dog på sigt kan vise sig at have en modsat effekt på grund af 

markedsstyringen.  

 

1.3 Akademisering og professionalisering undersøgt gennem differentierings- og 

sorteringsprocesser i pædagoguddannelsen   

 

De ovenfor omtalte tendenser til henholdsvis deprofessionalisering, professionalisering, 

akademisering og angloficering har jeg i sidste ende valgt at undersøge mere konkret – dvs. gennem 

et feltarbejde på et udvalgt pædagogseminarium, som jeg har valgt at kalde for Grantoftegaard.2 

Med feltarbejdet som metode har jeg ønsket at komme tættere på den praksis, som udspiller sig på 

det institutionelle plan mellem undervisere og studerende i uddannelsen. Måske er dette en anden 

praksis, end den man kan få øje på gennem litteraturen og de uddannelsespolitiske tekster? Måske 

kan man ikke her iagttage tendenser til professionalisering, deprofessionalisering, akademisering 

eller angloficering? Måske kan man, men i givet fald som hvad? Måske er det andre logikker, der 

gør sig gældende i forholdet mellem undervisere og studerende? Ved at stille sådanne spørgsmål og 

samtidig søge at besvare dem gennem et antropologisk inspireret feltarbejde, hvor det gælder om at 

komme tæt på en institutionel praksis, kan man efter min vurdering komme bagom de diskursive 

                                                 
2 Alle steder og personer er anonymiserede i afhandlingen.   
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tvetydigheder og kompromisser i feltet og dermed skabe en anden og mere hverdagsmæssig viden 

om akademiserings- og professionaliseringsprocesser, herunder muligheden for det modsatte: 

Angloficering og deprofessionalisering.  

 Den viden, der tilvejebringes gennem afhandlingen, handler således i udgangspunktet 

om differentierings- og sorteringsprocesser i pædagoguddannelsen. Dette hænger sammen med den 

teoretiske optik, som har været medorganiserende for feltarbejdet, og som dette efterfølgende er 

blevet analyseret ud fra, nemlig uddannelsessociologien. Mere præcist er der tale om Basil 

Bernsteins uddannelsessociologi. Ud fra denne optik ønsker jeg at studere differentierings- og 

sorteringsprocesser mellem undervisere og studerende og samtidig undersøge, hvilke eventuelle 

forbindelser der er mellem disse og tendenserne til akademisering, professionalisering mv. Jeg 

spørger: Hvilke studerende bliver ’produceret’ i seminariets praksis gennem 

differentieringsprocesser, hvordan bliver disse studerende værdisat gennem sorteringsprocesser, og 

hvordan harmonerer uddannelsens differentierings- og sorteringsmønster i sidste ende med aktuelle 

tendenser til akademisering og professionalisering, herunder med muligheden for det modsatte: 

Angloficering og deprofessionalisering. Man kan således sige, at jeg studerer forskellige 

akademiserings- og professionaliseringsprocesser ud fra måden, hvorpå de studerende differentieres 

og sorteres i seminariet.  

 

Pædagoger som genstandsfelt 

 

At det er pædagogerne, jeg er endt med at studere, er der flere grunde til. For det første er 

pædagogerne en af de faggrupper, der er kommet senest i gang med 

professionaliseringsbestræbelserne, herunder en af de faggrupper der har det mindst ”skolastiske” 

forhold til viden (jf. ovenstående). Det betyder, at jeg forventer at kunne se større brydninger 

mellem den praktiske og akademiske viden hos pædagogerne end f.eks. hos sygeplejerskerne og 

lærerne. Dette har været medvirkende til min udvælgelse af pædagoger som genstandsfelt, idet disse 

brydninger er mere interessante for mig at studere end en praksis, hvor den akademiske viden kan 

tænkes at have fået overtaget, og hvor akademiserings- og professionaliseringsbestræbelserne 

således kan menes at være institutionaliserede og derfor svært identificerbare.       

For det andet er der ikke forsket lige så meget i pædagogerne som i de andre 

semiprofessioner – i hvert fald ikke i en dansk sammenhæng. Udannelsen er i særlig grad 

underbelyst. Dette kan undre, eftersom pædagoger udgør den største af de offentlige 
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semiprofessioner: I 2004 blev der optaget 6000 studerende på uddannelsen, og der var omkring 

80.000 pædagoger i arbejde. For lærerne, som udgør den næststørste semiprofession, lyder tallene 

på 4500 optagne på uddannelsen og omkring 60.000 i arbejde (Undervisningsministeriet, 2004: 74-

79). Den manglende opmærksomhed omkring pædagoguddannelsen og –faget kan tænkes at 

afspejle en manglende anerkendelse af det arbejde, som pædagoger udfører i den danske 

velfærdsstat – dels fra politisk side og dels fra den bredere offentlighed. I det følgende vil jeg 

omtale nogle af de forskningsarbejder, som dog eksisterer omkring den danske pædagoguddannelse. 

Ved at omtale disse arbejder er det ikke kun min intention at ridse den eksisterende danske 

forskning op, det er ligeledes min intention at markere forskelle mellem de pågældende arbejder og 

mit eget for ad den vej at karakterisere dette studie nærmere.  

Et af de mest omfattende studier, der er lavet af den danske pædagoguddannelse, 

udgøres af det følgeforskningsprojekt, som Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen fra Roskilde 

Universitet (RUC) udførte i årene 1993-1999 (se f.eks. Weber og Johansen, 1995; Johansen, 

Kampmann og Weber, 1998; Weber, 1998; Hjort, 1999). I løbet af dette projekt blev der udgivet 11 

delrapporter, som handlede om alt fra uddannelsestænkningen i pædagoguddannelsen, praktikken i 

dens forskellige afskygninger, modernisering, organisation og omlægning af uddannelsen i 

forbindelse med 1992-reformen, det nye bestyrelsesarbejde, hvad de færdiguddannede pædagoger 

mente at have lært i løbet af deres uddannelse mv. Til forskel fra denne afhandling var 

undersøgelsen dog i udgangspunktet et fagforenings- og læreranliggende, idet det var disse parter, 

der bestilte og finansierede undersøgelsen, og idet at det var disse parters perspektiver, der 

hovedsageligt blev dækket. Kun få steder blev de studerende spurgt til deres opfattelse af 

uddannelsen (f.eks. i Kampmann, 1998 og i Hjort, 1999), men selv ved sådanne lejligheder skete 

det i lyset af den problematik, som projektet samlet set forfulgte, nemlig fagforeningens og lærernes 

perspektiver på 1992-uddannelsen. For eksempel blev der i højere grad spurgt til, hvad de 

studerende fik ud af uddannelsen, end til hvad de ikke fik ud af uddannelsen. Desuden blev der ikke 

udført systematiske analyser af selve undervisningssituationen – dvs. der blev ikke, som i dette 

studie, lavet observationer af interaktionen mellem undervisere og studerende. I stedet bestod 

empirien af interview og forskellige typer af dokumenter.  

Et andet studie, som undersøger pædagoguddannelsen, er Martin Bayers (2000) ph.d.-

afhandling fra 2000. Denne afhandling minder meget om min egen i den teoretiske optik, i og med 

at det er Bernstein, der er projektets hovedteoretiker. Men hvor Bayer undersøger 

pædagoguddannelsen i praktikken, undersøger jeg den på seminariet. En anden forskel mellem 
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Bayers og mit studie består i den kobling til læreplansteori (f.eks. Lundgren, 1979, Jackson, 1983 

og Bauer og Borg, 1976), som Bayer har i sit studie, og som jeg ikke har i mit. For Bayer betyder 

koblingen til læreplansteori, at han leder efter en såkaldt skjult læreplan i praktikken. Jeg forsøger 

ikke på lignende vis at italesætte differentiering og sortering i seminariet som en skjult læreplan, 

men ud fra Bernstein analyserer jeg, hvilke uekspliciterede koder der eksisterer i uddannelsen – dvs. 

hvilke koder, uddannelsen stiller krav om, at de studerende skal reproducere.  

Et tredje og nyere studie af pædagoguddannelsen udgøres af Peter Møller Pedersen 

ph.d.-afhandling fra 2005 (Pedersen, 2005). Denne afhandling fokuserer på køn og i særdeleshed 

mænds køn og kønskonstruktioner i løbet af pædagoguddannelsen. En af afhandlingens 

væsentligste konklusioner er, at det traditionelle kønsmønster mellem mænd og kvinder 

reproduceres i uddannelsen, således at mænd – og mere implicit forstået: Kvinder – definerer dem 

selv omkring områder, som traditionelt opfattes som mandlige henholdsvis kvindelige – f.eks. 

”skoven” for mændenes vedkommende og ”køkken-alrummet” for kvindernes vedkommende 

(Pedersen, 2005: 327). Selvom der måske sker visse opblødninger af kønsmønstret i den senere del 

af uddannelsen, dvs. i kraft af det, som Pedersen kalder for fordoblinger, reproduceres altså den 

traditionelle kønsarbejdsdeling i uddannelsen, ifølge Pedersen. Som baggrund for denne konklusion 

foretager Pedersen to typer af analyser: En feltanalyse af pædagoguddannelsen som historisk 

konstitueret socialt system og en analyse af livshistoriefortællinger med pædagogstuderende fra år 

1900 og år 2000. Livshistoriefortællingerne fra år 1900 konstrueres på baggrund af kildemateriale, 

og livshistoriefortællingerne fra år 2000 konstrueres på baggrund af livshistoriske interview. Til 

forskel fra dette studie handler min afhandling i udgangspunktet ikke om køn, eller om mænds køn 

specifikt, men om differentiering og sortering, herunder om hvordan sociale kategorier som klasse, 

køn og etnicitet er medbestemmende for differentieringen og sorteringen af de studerende.  

Et fjerde og lige så nyt studie af pædagoguddannelsen udgøres af Søren Gytz Olesens 

ph.d.-afhandling om rekrutterings- og reproduktionsmønstre (Olesen, 2005). Denne afhandling er 

måske det studie, der ligger tættest op ad mit eget, forstået således at afhandlingen rummer analyser 

af undervisningsinteraktionen i uddannelsen. Til forskel fra dette studie er Olesens analyser af 

undervisningen dog ikke oparbejdet gennem et etnografisk feltarbejde; de er baseret på 

klasserumsforskningen og på afgrænsede lektioner i udvalgte fag. Dette studie forholder sig mere 

åbent til seminariehverdagen og til dens meget varierede undervisningsformer, bl.a. projektarbejde.  
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1.4 Afhandlingens opbygning  

 

På baggrund af ovenstående lyder afhandlingens forskningsspørgsmål som sagt som følger: Hvilke 

differentierings- og sorteringsprocesser sker i pædagoguddannelsen, og hvordan harmonerer de 

med aktuelle tendenser til akademisering og professionalisering? I forlængelse heraf er 

afhandlingen bygget op omkring følgende struktur:  

 

I kapitel 2-4 redegør jeg for projektets teoretiske og metodologiske forudsætninger. I 

kapitel to drejer det sig om at indkredse et mere præcist perspektiv på professioner gennem en 

redegørelse for og diskussion af professionssociologien. Kapitlet konstrueres som en ramme, inden 

for hvilken undersøgelsen af pædagoguddannelsen som en professionsuddannelse finder sted.  

I kapitel tre præsenterer jeg afhandlingens teoretiske hovedperspektiv, Basil 

Bernsteins uddannelsessociologi. Kapitlet beskriver historiske bevægelser i Bernsteins forfatterskab 

fra starten omkring kodeteorien, til midten omkring begreberne klassifikation, rammesætning og 

pædagogisk anordning og til slutningen, hvor han udgav forskellige arbejder vedrørende pædagogik 

og neoliberal uddannelsespolitik. I kapitlet markerer jeg, hvilke dele af Bernsteins 

uddannelsessociologi, der anvendes hvor i afhandlingen.  

I kapitel fire beskriver jeg afhandlingens metodologi. Denne består af to dele: Dels en 

beskrivelse af feltarbejdet og empiriproduktionen og dels en beskrivelse af projektets 

analysestrategi, dvs. min måde at operationalisere Bernstein på. Sidstnævnte sker til dels ved hjælp 

af greb og forståelsesformer inspireret af den symbolske interaktionisme.  

kapitel 5-7 indeholder afhandlingens analyser. I kapitel fem analyserer jeg det, jeg 

kalder for de pædagogiske klassifikationer. Disse skal forstås som en strukturel ramme omkring 

seminariets pædagogiske praksis, som jeg analyserer i kapitel 7.  

I kapitel seks fortsætter jeg med at indkredse rammerne omkring den pædagogiske 

praksis, idet jeg her analyserer den pædagogiske diskurs i seminariet. Denne forstås som en 

betydningshorisont, som undervisere og studerende orienterer sig efter i deres daglige omgang med 

hinanden.  

Kapitel syv udgør tyngdepunktet i afhandlingen. Her analyserer jeg differentierings- 

og sorteringsprocesser mellem undervisere og studerende, herunder hvordan seminariets 

klassifikationer og pædagogiske diskurs bliver reproduceret gennem kontrolprocesser – dvs. 

gennem det, Bernstein kalder for rammesætning. Gennem kapitlet identificerer jeg gradvist 
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uddannelsens differentierings- og sorteringsmønster, som jeg til sidst begrebssætter som to 

forskellige koder – en for piger og en for drenge.      

I kapitel otte diskuterer jeg mine fund i relation til aktuelle tendenser til 

akademisering, professionalisering mv. Dvs. her diskuterer jeg, hvilke akademiserings- og 

professionaliseringsprocesser, der kan – og ikke kan – iagttages på det institutionelle plan i 

pædagoguddannelsen.     

 

Terminologi   

 

Differentiering og sortering er de to mest centrale begreber i afhandlingen, og dem vil jeg definere 

præliminært. Når jeg siger præliminært, skyldes det, at begreberne forstås i forlængelse af 

Bernsteins teori, og da denne først præsenteres i kapitel 3, kan der her kun blive tale om 

præliminære definitioner.  

 Differentiering forstås ganske enkelt som forskelsproduktion (Reisby, 2006). Med 

dette mener jeg forskelle, som opstår blandt studerende i forhold til deres evner og lyst til at deltage 

i skolens pædagogiske praksis. Forskelsproduktionen sker både mellem de studerende indbyrdes og 

mellem de studerende og deres undervisere, f.eks. i forhold til måden, hvorpå de bliver set/ikke set i 

undervisningen, og i forhold til måden, hvorpå de gør sig synlige/usynlige.  

 Sortering forstås som et konfliktbegreb – dvs. et begreb, som handler om reproduktion 

af forskellige typer af kategorier, herunder bestemte forhold mellem disse. Det drejer sig først og 

fremmest om klassekategorier, typisk arbejder- og middelklasse, men også om kategorier relateret 

til køn og etnicitet. Sådanne kategorier reproduceres gennem sortering i uddannelse, idet studerende 

værdisættes forskelligt ud fra deres match, eller mismatch, med de kategorier, som er dominerende i 

skolen. Dette sker typisk til en eksamen, hvor den afgivne karakter kan siges at repræsentere en 

evaluering af den studerende ud fra hans eller hendes match, eller mismatch, med skolens 

dominerende kategorier. I sidste ende bevirker sorteringen af den studerende, at hun eller han 

indplaceres i et hierarki af positioner svarende til skolens dominerende/dominerede kategorier.   

 Denne måde at forstå sortering på adskiller sig fra et klassisk sorteringsbegreb. En 

klassisk forståelse af sortering handler om selektion af elever i det formelle uddannelsessystem, dvs. 

mellem grunduddannelse og videregående uddannelse og mellem uddannelse, arbejde og bestemte 

positioner – eller strata – i samfundet (Larsen, 2006; Gesser, 1985; Hansen, 1995). På den måde 

forstås sortering normalt som processer, der ligger til grund for indplaceringer af elever i bestemte 
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uddannelser og erhverv – ikke som processer, der sker i en afgrænset uddannelse. I en afgrænset 

uddannelse er de studerende allerede sorteret ud fra tidligere præstationer i uddannelsessystemet 

samt eventuelle erfaringer i arbejdet.  

 Når jeg, trods denne forskel til det klassiske sorteringsbegreb, alligevel vælger at 

begrebssætte visse dele af virksomheden i pædagoguddannelsen som sortering, skyldes det, at 

denne virksomhed stadigvæk har store ligheder til den virksomhed, som sorteringsbegrebet er 

beregnet på at indfange. I begge tilfælde drejer det sig nemlig om at evaluere elever og sortere dem 

til forskellige typer af positioner – internt i en uddannelse, mellem uddannelser eller på tværs af 

uddannelse og arbejde. Ligeledes drejer det sig i begge tilfælde om at reproducere sociale forskelle, 

forstået som klasser, strata eller andet. Endelig mener jeg, man kan diskutere, hvor klassisk eller 

entydigt det klassiske sorteringsbegreb er – eller bør være. Bengt Gesser, som er en af de 

uddannelsessociologer, der har været med til at introducere og definere sorteringsbegrebet i en 

nordisk sammenhæng, opererer selv, qua Sorokin, med en skelnen mellem stratificering i forhold til 

”… en hierarki av huvudgrupperingar och för den andra genom en stratifiering av de yrken som 

indgår i varje huvudgruppering” (Gesser, 1985: 53). Med andre ord synes sorteringsbegrebet at 

være et fleksibelt begreb selv inden for den klassiske teori om sortering.   
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Kapitel 2: Professionssociologi – teoretiske indkredsninger (1) 

 

2.1 Fremgangsmåde  

 

Som nævnt i indledningen vil jeg i dette kapitel indkredse et mere præcist perspektiv på 

professioner gennem en redegørelse for og diskussion af professionssociologien. Kapitlet tjener 

funktionen at udgøre en ramme, inden for hvilken undersøgelsen af pædagoguddannelsen som en 

professionsuddannelse finder sted, herunder at udgøre en ramme for den afsluttende diskussion om 

akademisering og professionalisering af den pædagogiske faggruppe.   

Kapitlet er struktureret efter en orden, hvor jeg starter med at præsentere nogle af 

professionssociologiens faderfigurer, dvs. Max Weber og Talcott Parsons (afsnit 2.2 og 2.3), for 

derefter at bevæge mig videre til nogle af disses efterfølgere, dvs. neo-weberianere og 

trækanalytikere (afsnit 2.4 og 2.5), for til sidst at komme ind på en ny tilgang, som forstår 

profession som et heuristisk begreb (afsnit 2.6). Ideen med denne orden er for det første at 

præsentere professionssociologien, sådan som denne har udviklet sig historisk, og for det andet at 

oparbejde et perspektiv som for mig synes relevant at diskutere professioner og 

professionsforandringer ud fra. Dette perspektiv udgøres af den sidstnævnte tilgang, dvs. profession 

som et heuristisk begreb.   

 

2.2 Professionsskeptisk teori (a): Max Weber  

 

Som hovedrepræsentant for den position, der i den aktuelle litteratur om professioner bliver 

beskrevet som professionsskeptisk, står Max Webers teori. Dette er på en måde ejendommeligt, 

eftersom Weber aldrig selv skrev om professioner men om magt, bureaukrati, rationalisme og 

civilisationsudvikling. Weber bliver ofte ligestillet med de såkaldte neo-weberianerne (som jeg 

beskriver i afsnit 2.4), men dette er ikke rimeligt. Der findes historiske kvantespring mellem Weber 

og neo-weberianerne, og at disse springes over i den aktuelle professionslitteratur (se f.eks. 

Weicher, 2003), opfatter jeg som et problem. Det gør det svært at gennemskue, hvad et Weberiansk 

perspektiv på professioner indebærer, ud over at det er kritisk. Jeg vil i min fremstilling forsøge at 

komme lidt dybere i forståelsen. Dette vil jeg gøre ved i første omgang at trække de overordnede 

tråde ud af Webers arbejde og i anden omgang kæde disse sammen med hans sociologi om 
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herredømmet. Heraf mener jeg at kunne udlede Webers perspektiv på professioner – dvs. sådan, 

som han måtte have opfattet dem, hvis han selv havde skrevet om dem.  

Weber er på mange måder svært tilgængelig, og dette kan være en af grundene til, at 

hans egne tekster springes over i den nutidige litteratur om professioner. Hans hovedværk – eller 

det, der måske, måske ikke, skulle have været hans hovedværk, nemlig Wirtschaft und Gesellschaft, 

blev udgivet efter hans død i 1920 af hans kone, Marianne Weber, og alene dette forhold er 

medvirkende til, at Weber i dag er omgærdet af en hel del mystik og konkurrerende fortolkninger.3 

Værket blev sat sammen af en række Weber-lærde personer, og den dag i dag består det af færdige 

og ufærdige manuskripter i en tilfældigt valgt komposition (Andersen, Bruun og Kaspersen, 2003: 

27). Ingen ved derfor med sikkerhed, hvad Webers røde tråd og mening med værket var. Den røde 

tråd er snarere fremkommet af de Weber-lærdes fortolkninger, og dette har selvfølgelig givet 

anledning til endnu mere spekulation. I det følgende vil jeg foreslå en nogenlunde simpel metode til 

at forstå Weber med, nemlig det at se hans mest læste, mest færdige og mest forståelige essay, den 

protestantiske etik og kapitalismens ånd, som karakteriserende for Webers hovedspørgsmål, og på 

baggrund af dette læse udvalgte dele af Wirtschaft und Gesellschaft med henblik på at finde mere 

elaborerede tanker om magt, rationalisme, bureaukrati og i sidste ende samfundsvikling (se f.eks. 

Tiryakian, 1991 for en lignende metode). Tilsammen giver de to ting mulighed for at udlede et 

Weberiansk perspektiv på professioner.       

 

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd 

 

I den protestantiske etik og kapitalismens ånd arbejder Weber på at demonstrere tesen om, at 

protestantismen lagde grunden til kapitalismen som samfundssystem. Dermed forsøgte han at 

frigøre sig fra et stærkt tankesystem i datiden, nemlig den historiske materialisme, hvori 

kapitalismens opkomst forklares ud fra de materielle produktionsforhold og de hertil hørende 

klasserelationer. Det skal dog ikke forstås på den simple måde, som Parsons senere læste Weber, at 

Weber var idealist (i tråd med den Hegelske tradition) og Marx materialist. Det skal snarere forstås 

således, at Weber så kapitalismen som sammenfaldende med både den protestantiske etik og de 

materielle produktionsforhold, men at Weber, i modsætning til Marx, tog udgangspunkt i ideerne. 

Man kan sige, at det var ideernes rute, Weber forsøgte at kortlægge i den protestantiske etik.         

                                                 
3 Hvorvidt Wirtschaft und Gesellschaft var/er Webers hovedværk, er således meget omdiskuteret i sekundærlitteraturen. 
Se f.eks. Tenbruck (1991).   
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I den protestantiske etik er Weber således stærkt optaget af puritanismen. På den ene 

side bruger han dette tankesæt til at beskrive, hvordan arbejdet kommer til at indtage en central rolle 

i det moderne menneskes liv. På den anden side bruger han puritanismen som overgangsfænomen 

til at beskrive protestantismen med. Protestantismen fungerer til gengæld som overgangsfænomen 

til kapitalismen – dvs. dennes særlige ånd.  

I puritanismen spiller arbejdet en afgørende rolle, fordi det fungerer som grundlag for 

en asketisk livsførelse, og fordi denne livsførelse ses som en forudsætning for at opnå frelse. Et citat 

af Weber, hvori han selv forsøger at udlede tankesættet i puritanismen, kan fungere afklarende: 

 

Det moralsk virkelig forkastelige er nemlig det at hvile på sine besiddelser, nydelsen af 
rigdommen med dens konsekvens: lediggang og kødets lyst, men frem for alt en afsporing af 
den fordrede stræben efter et ”helligt” liv. Og kun fordi ejendommen medfører faren for denne 
”hvile”, er den betænkelig. For ”helgeners evige hvile” ligger i det hinsides, på jorden 
derimod må mennesket for at blive sikker på sin nådestand ”gøre hans gerninger, som har 
sendt mig, så længe det er dag”. Ikke afslapning og nydelse, men kun handlen tjener ifølge 
Guds utvetydige åbenbarede vilje til forøgelse af Guds ære. Tidsspilde er altså den første og 
principielt den alvorligste af alle synder (Weber, 1995: 104-105).4  

 

Fra denne asketiske grundindstilling, hvor alt andet end arbejde i døgnets vågne timer ses som en 

synd, er der for Weber ikke langt til Benjamin Franklins motto om, at ”tid er penge” (Weber, 1995: 

105). Dog er der nogle væsentlige skillelinjer og mellemstationer, bl.a. Luthers protestantisme, som 

er vigtige at holde fast i for at forstå kapitalismens opkomst og konsekvenserne af denne.  

Ideen om arbejdet som et kald stammer altså fra puritanismen; her forstås det som en 

direkte befaling til den enkelte om at virke til Guds ære. I næste instans, dvs. Luthers lære, bliver 

kaldet til en slags sendelse – en opfordring til en gruppe om at lade sig føje sig ind i, og nøjes med, 

den eksisterende, guddommelige orden (det Lutherske kosmos). For puritaneren var kaldet ikke 

ensbetydende med arbejde i et bestemt hverv; det var ofte sådan, det blev forvaltet, fordi det var det 

mest rationelle målt i forhold til effekten af arbejdet og omfanget askese, men hvis det syntes mere 

nyttigt at skifte kald, var dette accepteret. For Luther var kaldet derimod ensbetydende med tjeneste 

i ét guddommeligt bestemt hverv, og det ansås for en religiøs pligt at forblive inden for dette 

(Weber, 1995: 107). Således legitimeredes bl.a. stændernes samfundsstilling, noget der senere 

bliver vigtigt for Webers herredømmesociologi.  

                                                 
4 Weber bruger her Richard Baxter, der var en af de mest ivrige litterater indenfor den engelske puritanisme, som kilde. 
Dvs. Baxters ”Helgeners evige hvile” og ”Christian Directory”.   
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Forskelle til trods var puritanismen og den Lutherske protestantisme dog enige om 

askesen som vej til frelse. Og netop askesen, koblet med det Lutherske kosmos, hvori alle spillede 

en gudsbestemt rolle, var ifølge Weber afgørende for kapitalismens opkomst. Den asketiske 

sparetvang havde den konsekvens, at der opstod kapitaldannelse, kapital som kunne og burde 

investeres, hvis ikke forbruget – og dermed synden – skulle overtage. Weber formulerer det således:  

 

Den verdslige protestantiske askese virkede altså med sin fulde vægt imod den frimodige 
nydelse af besiddelsen; den begrænsede forbruget, specielt luksusforbruget. Derimod frigjorde 
den ved sin psykologiske effekt erhvervelsen af goder fra den traditionalistiske etiks 
hæmninger, den sprængte de lænker, der var lagt på menneskets stræben efter profit, idet den 
ikke alene legaliserede den, men direkte (i den fremstillede forstand) anså den for villet af 
Gud (Weber, 1995: 114).  

 

Når kapitalen på denne måde voksede på grund af iveren efter askese (Weber benytter bl.a. 

Hollands blomstrende økonomi i det 17. århundrede som eksempel), opstod der imidlertid et 

paradoks omkring den asketiske livsførelse: På den ene side blev alle kristne opmuntret til at spare 

op, fordi dette var lig med vejen til frelse, på den anden side blev i hvert fald nogle kristne meget 

rige som konsekvens heraf, og dette var ensbetydende med en fristelse til forbrug. Dette problem 

blev dog løst af den Lutherske lære, idet den ophævede det syndefulde i at være rig. Det blev i 

stedet anset for at være en forudbestemt skæbne, som man var pålagt af en højere orden, og som 

man derfor kunne udfylde med god samvittighed (eller med Webers ord: Selvretfærdighed).  

Det kapitalistiske klassesystem bygger ifølge Weber oven på denne gudsbestemte 

samfundsorden, hvori besiddere nærmest har pligt til at følge egne erhvervsinteresser, og hvori 

besiddelsesløse omvendt har pligt til at udfylde deres rolle som arbejdskraft. ”Opfattelsen af 

arbejdet som kald blev lige så karakteristisk for den moderne arbejder som den tilsvarende 

opfattelse af indtjeningen blev det for arbejdsgiveren”, skriver Weber (Weber, 1995: 119). Hermed 

er grunden for den moderne kapitalisme altså lagt som en videreførelse og transformation af 

puritanisme over protestantisme til gudsbestemt kapitalfordeling.  

Men noget tabes af syne i denne proces, nemlig de religiøse rødder. Den oprindelige 

begrundelse for den asketiske livsførelse – at det var vejen til frelse – mister sin betydning, og 

tilbage står, ifølge Weber, blot kaldet. Man arbejder for at arbejde, ikke for noget højere formål. Til 

at beskrive dette forhold med, benytter Weber sig af den velkendte metafor om kapitalismen som et 

jernbur: ”Efter Baxters opfattelse skulle bekymringen for de ydre besiddelser hvile på ”den hellige 

som en let kappe, der hvert øjeblik kan kastes til side”. Men skæbnen omskabte kappen til et 
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jernbur” (Weber, 1995: 121). Hvor puritaneren altså ville være kaldsmenneske, er vi under 

kapitalismen nødt til at være det (Weber, 1995: 121). Det betyder kort sagt, at tvang og frihed sættes 

i nye relationer: Hvor puritaneren i udgangspunktet var bundet til arbejdet men samtidig kunne opnå 

frihed (evig hvile) gennem dette, er mennesket under kapitalismen i udgangspunktet frisat og i 

anden omgang bundet til arbejdet som et kald i sig selv.  

Det er relativt nemt at spore en skeptisk tone i det ovenstående, og man kan så småt 

begynde at forstå, hvorfor Weber tages til indtægt for et særlig kritisk – eller skeptisk – perspektiv i 

professionslitteraturen: Det moderne samfund med dets institutioner, rationalisme og kapitalistiske 

samfundsorden korrumperer individets forhold til sig selv og sin omverden, og det fører i værste 

fald til en mekaniseret forstening af livet, hvor den eksisterende orden legitimeres gennem en slags 

pynten op og krampagtig selvhøjtidelighed blandt de besiddende klasser (Weber, 1995: 122). Det 

skal dog ikke forstås således, at Weber var enig med Marx i sin kritik af kapitalismen; Weber var 

borgerlig i bund og grund, men puritansk borgerlig kan man sige – og dermed særlig kritisk over for 

adelen og den opvoksende storkapitalisme.5 Webers kritik drejede sig med andre ord mere om den 

moderne civilisation og kultur end om klasserelationer og produktionsforhold. Hvordan denne kritik 

udmønter sig i en egentlig herredømmesociologi med yderligere relevans for spørgsmålet om 

professioner, vil jeg komme ind på i det følgende.    

 

Webers herredømmesociologi 

 

I Wirtschaft und Gesellschaft udvikler Weber sin herredømmesociologi på idealtypisk vis, dog på 

baggrund af en lang række historiske analyser af den vestlige og orientalske verden. Han definerer 

et herredømme på følgende måde:  

 

Vi vil derfor her kun gøre os klart, at der, ud over talrige andre mulige, findes to diametralt 
modstillede typer af herredømme: På den ene side herredømme i kraft af 
interessekonstellation (især i kraft af monopolstatus) og på den anden side herredømme i kraft 
af autoritet (myndighed til at befale og pligt til at adlyde). (…) I sin rene form bygger den 
første type, herredømme i kraft af interessekonstellation, udelukkende på, at man i kraft af 
ejendom, som på en eller anden måde er sikret (eller færdigheder, som er gangbare på 
markedet), kan gøre sin indflydelse gældende over for de ”beherskede”, der udelukkende 
forfølger deres egne interesser og formelt set handler ”frit”. Den anden type, herredømme i 

                                                 
5 Se f.eks. Tiryakian (1991) for en analyse af Webers personlige liv. Her beskrives bl.a. Webers rejse til USA i 1904, og 
hvordan denne fungerede som en slags pilgrimsrejse for Weber. I USA fandt han puritanismen og den personlige 
iværksætterånd i levende live, hvilket stod i stærk kontrast til hans eget gennemrationaliserede Tyskland.     
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kraft af autoritet, bygger på hævdelsen af ren og skær pligt til at adlyde, uanset alle motiver og 
interesser (Weber, 2003: 49).  

 

Af disse to typer herredømme er det især det sidstnævnte, der optager Weber. Der er selvfølgelig 

flydende overgange mellem de to – som hvis f.eks. en stor bank uformelt behersker de 

kreditsøgende virksomheder – men når det alligevel er det autoritetsmæssige herredømme, der gives 

størst opmærksomhed, hænger det sammen med det forhold, at det er dette herredømme, der ifølge 

Weber skaber bureaukratiet. Og dette er, jf. forskellen til Marx, vigtigere at analysere for Weber 

end markedet i sig selv. Markedet i ”ren” form er for Weber egentlig et nogenlunde retfærdigt 

konkurrencemedium, som den enkelte kan gøre sin indsats gældende i. Men dette forudsætter 

selvfølgelig, at markedet eksisterer i ren form, og det gør det ikke ifølge Weber.  

At dette ikke er tilfældet hænger sammen med opbyggelsen af den moderne stat. 

Weber har sammenlignet staten med en ”…anstalt med monopol på legitim fysisk voldsanvendelse” 

(Andersen, Bruun og Kaspersen, 2003: 29), hvilket skyldes, at han anser staten for en 

kontrollerende og beherskende instans, hvorigennem bestemte interesser bliver legitimeret som 

almenmenneskelige goder. Retten skal f.eks. ses i dette lys: Den udspringer af, at især de 

besiddende klasser har fået deres interesser skrevet ind i love og retspraksisser som en 

tilsyneladende formel retsfastlæggelse, dvs. en rationel og saglig lighed for loven. Det samme 

gælder for fænomener som den moderne hær og skolevæsenet; hærens statsliggørelse har f.eks. 

været forbundet med indrulleringen af besiddelsesløse frem for, som tidligere, at være de 

besiddendes æresprivilegium. Dette sikrede en større kontrol med krigsmaskineriet, og desuden 

førte det til en større effektivitet (Weber, 2003: 89). Statsliggørelsen af skolevæsenet er forbundet 

med kontrollen over produktionsmidlerne, på samme måde som f.eks. kapitalen kontroller 

arbejderne i den moderne industri.   

Statsliggørelsen er desuden forbundet med det, Weber beskriver som en overgang fra 

direkte demokrati til massedemokrati (jf. nuværende diskussioner om deltagerdemokratiet over for 

det repræsentative demokrati i f.eks. Andersen mfl., 2000 og Pedersen, 2007). Det er karakteristisk 

for Weber, at han ikke, som der ellers kan være tendens til, ser demokratiet som en frigørende 

foranstaltning per se. I stedet studerer han dets funktionsmåde og forbinder den nævnte overgang 

mellem direkte demokrati og massedemokrati med en voksende mængde forvaltningsopgaver, som 

lægges i statsligt regi for at få styringen til at fungere mest effektivt. Det moderne massedemokrati 

er på den måde både et frigørende og et beherskende fænomen, ifølge Weber (dog især det 

sidstnævnte). På den ene side frigør massedemokratiet fra den tidligere honoratioresprægede orden, 
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dvs. stænderne, i kraft af bl.a. valg, turnusordninger og lodtrækninger på centrale embeder, på den 

anden side indebærer den statslige styring og den hermed forbundne ekspertise en ny slags 

herskerstilling, fordi forvaltningskompetencen bliver specialiseret. Det sidstnævnte forhold studerer 

Weber som en del af bureaukratiets væsen.   

Bureaukratiet er måske særlig interessant for vore dages professionelle. Det er det, 

fordi det skal forstås som det moderne og rationelle samfunds dominerende organisationsform – 

både inden for staten og de privatøkonomiske erhverv. Bureaukratiet har med andre ord mest 

direkte betydning for nutidens måde at indrette virksomheder, institutioner og professioner på. 

Bureaukratiet fremkommer og dominerer først og fremmest i kraft af dets overlegenhed, hvad 

gælder effektivitet i styringen set i forhold til den tidligere honoratioresprægede orden.6 Mere 

uddybende kan der, ifølge Weber, identificeres seks forudsætninger for bureaukratiet (Weber, 2003: 

71-95): For det første udviklingen af pengeøkonomien. At aflønne underordnede gennem faste, 

aftalte beløb og ikke, som tidligere, gennem præbender (dvs. økonomisk ret til f.eks. at udnytte 

land) sikrer en kontinuerlig struktur for herskeren af bureaukratiet. Det gør den underordnede til en 

lydig embedsmand, og det giver nye betingelser for at foretage en systematisk budgettering over 

indtægter og udgifter. Pengeøkonomien var altså en forudsætning for at udøve en mere raffineret 

styring. For det andet forvaltningsopgavernes kvantitative udvikling. Her tænkes især på storstatens 

og massepartiets fremkomst. For at kunne styre så store enheder er det ganske enkelt nødvendigt 

med en bureaukratisk styring. Weber nævner USA som et eksempel på en endnu ikke bureaukratisk 

statsstruktur, hvorimod der til gengæld var et partisystem, som var udpræget bureaukratisk. For det 

tredje forvaltningsopgavernes kvalitative forandringer. Disse forandringer er på sin vis vigtigere for 

bureaukratiet end de rent kvantitative. De drejer sig om, at der opstår nye krav til kulturen som 

følge af statsdannelsen. Ifølge Weber voksede staten og bureaukratiet først og fremmest op omkring 

den moderne hær og finansvæsenet. Denne formation skabte rigdom blandt de indflydelsesrige lag, 

hvilket igen skabte øget forbrug og en mere forfinet livsførelse. Dette indebar, som nævnt, nye krav 

til kulturen, hvilket kom til udtryk gennem f.eks. stigende behov for orden og beskyttelse (politi), 

                                                 
6 Det skal ikke forstås således, at bureaukratiet helt og aldeles erstatter det honoratioresprægede herredømme. De 
herskende honoratiores formåede ofte at reproducere deres privilegerede magtstilling i bureaukratiet, men deres 
herredømmeform transformeredes derved – den ændrede sig fra at være traditionsbaseret til at være rationelt baseret, 
kan man sige. For eksempel blev udvælgelsen til indflydelsesrige hverv ikke længere baseret på standsmæssig prestige, 
men overgik gradvist til at være baseret på skoling og teknisk kompetence (Weber, 2003: 59). På den anden side 
formåede de tidligere honoratiores at overføre levn fra den tidligere orden til bureaukratiet, f.eks. det at kaldet til et 
hverv ikke udelukkende skulle legitimeres gennem teknisk kompetence men med reference til en højere orden – som en 
slags ærespligt, kunne man sige. Desuden fastholdt de den kollegiale selvstyring, som var et karakteristisk træk ved den 
honoratioresprægede orden.               
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socialpolitik og moderne kommunikationsmidler (offentlige land- og vandveje, jernbaner og 

telegrafvæsen) osv. På den måde bredte bureaukratiet sig i kraft af helt nye forvaltningsopgaver – 

opgaver som i dag udgør et grundlag for flere forskellige professioner. For det fjerde den 

bureaukratiske organisations tekniske overlegenhed. Som før nævnt erstatter og transformerer 

bureaukratiet gradvist den tidligere honoratioresprægede orden. Dette sker bl.a. i kraft af dets 

tekniske overlegenhed, hvad gælder styringen af store sociale formationer. Som fuldt udviklet 

formation fungerer bureaukratiet, ifølge Weber, som en maskine, der er karakteriseret ved 

præcision, hurtighed, entydighed, aktkundskab, kontinuitet, diskretion, ensartethed, streng 

underordning, reduktion af friktion samt reduktion af faglige og personlige omkostninger. Weber 

nævner, at selvom bureaukratiet egentlig øger den offentlige kasses udgifter, er det i længden den 

mest effektive måde at organisere arbejdet på. Den honoratioresprægede orden, hvori embedet blev 

varetaget som en bibeskæftigelse, var simpelthen for usikker, irrationel og svingende. For det femte 

forvaltningsmidlernes koncentration. Weber nævner her de store privatøkonomiske virksomheder 

samt den moderne hær som eksempler. Begge formationer er afhængige af en koncentration af 

driftsmidlerne i hænderne på herskeren for at kunne fungere mest effektivt. Den moderne hær er 

f.eks. afhængig af en omfattende og kompleks mængde udrustning for at kunne føre krig og 

opretholde fred i store landområder. Denne udrustning kan kun en bureaukratisk stat levere. For det 

sjette udjævning af sociale forskelle. Dette forhold drejer sig om fremkomsten af massedemokratiet 

og den hermed forbundne udjævning af sociale og økonomiske forskelle i det tidligere 

honoratioresprægede herredømme. Jeg har allerede været inde på dette ovenfor, men uddybende 

kan det siges, at massedemokratiet på én og samme tid var ensbetydende med de beherskedes 

frisættelse og fornyede tvang gennem bureaukratiet. Den rationelle og saglige udvælgelse af 

embedsmænd til forvaltningen af massedemokratiet, og den pengeøkonomiske aflønning af disse, 

gav i princippet mulighed for, at de beherskede kunne opnå social mobilitet i form af skabelsen af 

nye småborgerlige eller proletariske klasser, men bureaukratiet passiviserede samtidig de nye 

klasser, fordi de blev afhængige af bureaukratiet som livsform. Og bureaukratiet var næsten altid, 

på en eller anden måde, kontrolleret af de herskende klasser.     

Ud over de ovenstående kendetegn fungerer bureaukratiet, ifølge Weber, ved nogle 

mere generelle kendetegn, som har stor relevans for diskussionen om professioner i dag. Disse 

kendetegn er i stor stil de samme, som Parsons senere brugte til at beskrive professioner med, men 

med omvendt fortegn, kan man sige. Som ét overordnet kendetegn er bureaukratiet karakteriseret 

ved at være et organiseret og rationelt legitimeret herredømme til forskel fra a) et traditionelt og b) 
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et karismatisk legitimeret herredømme. Det rationelle består i, at befalingsmyndigheden er udtrykt 

gennem rationelle regler, som møder lydighed i et system af over- og underordnede. Magten og 

lydigheden skal altså henføres til rationelle regler og ikke, som i henholdsvis et traditionelt og 

karismatisk legitimeret herredømme, til personlig autoritet eller heroisme. Organisation består i 

følgende:  

 

En kreds af personer, som er vænnet til at adlyde befalinger fra ledere, og som, fordi de har 
del i herredømmet og dets fordele, også selv har en personlig interesse i dets beståen, stiller 
sig konstant til rådighed og fordeler udførelsen af de befalings- og tvangsmyndigheder, der 
tjener til opretholdelsen af herredømmet (”organisation”), imellem sig (Weber, 2003: 60).  

 

Ud over dette overordnede kendetegn fungerer det moderne bureaukrati efter følgende seks 

principper: For det første er et bureaukratisk system baseret på faste kompetenceområder for 

udøvelse af myndighed. Inden for især staten kan disse være formuleret som embedspligter. For det 

andet er systemet organiseret som et embedshierarki, hvilket betyder, at der findes over- og 

underordnede tjenesteveje. Princippet om faste kompetenceområder modvirker dog dette, idet 

specialiseringen gør det besværligt for en højere instans at definere en lavere instans’ arbejde.7 For 

det tredje beror embedsførelsen på dokumenter, der gradvist kommer til at udgøre akter (sager), og 

som i sidste instans nødvendiggør opførelsen af et kontor, der er adskilt fra en privatbolig. For det 

fjerde forudsætter den specialiserede embedsførelse en indgående faglig skoling. For det femte 

lægger embedsførelsen beslag på al embedsmandens arbejdskraft i modsætning til det 

honoratioresprægede herredømme, hvori embedet typisk var et bierhverv. For det sjette udøves 

embedet i henhold til fastlagte regler, som efterhånden kommer til at udgøre en kunstlære, som kun 

embedsmændene behersker (f.eks. rets- og forvaltningslære eller kontorvidenskab).  

Disse principper har to konsekvenser for embedsmandens stilling: For det første er 

embedet både et erhverv og et kald. Erhvervskarakteren hænger sammen med, at udførelsen af 

arbejdet forudsætter gennemførelsen af et fast foreskrevet uddannelsesforløb med kontrollerede 

eksaminer undervejs. Denne afhængighed af uddannelse og eksaminer kan, med et mere nutidigt 

ord, forstås som credentialism, dvs. at uddannelse snarere tjener til at ekskludere de beherskede end 

                                                 
7 Weber nævner således, at det bureaukratiske apparat er enormt ”bestandigt”, forstået på den måde, at det er meget 
svært at ødelægge eller transformere til et andet styresystem, f.eks. et honoratiorespræget eller – i ideel forstand – et 
demokratisk. Bureaukratiet er så grundlæggende for det moderne samfund, at det, ifølge Weber, overlever de mest 
radikale politiske forandringer. Således reducerer det f.eks. en revolution, forstået som helt nye herredømmeformer 
opnået ved vold, til et statskup (Weber, 2003: 97).     



 34

til at kvalificere de beherskende.8 Kaldet skal ses som en troskabspligt i forhold til de rationelle og 

saglige regler, som bureaukratiet fungerer under, og det er på den måde radikalt anderledes end 

puritanerens kald til at virke til Guds ære. Til gengæld for sin troskab nyder embedsmanden en 

sikker tilværelse under bureaukratiet, økonomisk såvel som retsligt. Denne ’handel’ svarer til det, 

som Parsons senere beskrev som den samfundsmæssige belønning (achievement) af den 

professionelle, mod at han til gengæld bekendte sig til samfundets bærende værdier (dette kommer 

jeg ind på senere). Men hvor handlen så ret og rimelig ud for Parsons, så den for Weber ud som et 

grådigt forsøg på monopolisering. Weber siger i den forbindelse, at de kulturværdier, som altså for 

Parsons legitimerer den professionelles privilegerede status, ikke er andet end et surrogat for en 

jordisk eller overjordisk hersker, og at de i sidste ende blot tjener det formål at forlene 

embedsmandens arbejde med en højere værdighed.  

For det andet former embedsmandens personlige stilling sig typisk efter følgende 

mønster: Han nyder en væsentlig social anseelse, der svarer til den prestige, en standsstilling 

tidligere var forbundet med. Han udnævnes af en overordnet instans og skal altså ikke vælges 

gennem en hård og konkurrencebetonet (demokratisk) proces. Derudover nyder han det 

privilegium, at hans ansættelse er livslang, hvis han vel at mærke overholder troskabseden til 

bureaukratiet – og det gør han som regel, fordi han, som Weber skriver, hellere vil styres af 

bureaukratiets ligemænd end være solidarisk med de beherskede (Weber, 2003: 70). Denne form for 

lydighed mod bureaukratiet kan sammenlignes med et af de aktuelt hævede kendetegn for de 

professionelle, nemlig kollegial kvalitetskontrol (Hjort, 2005: 96). Ydermere bliver embedsmanden 

aflønnet med penge i form af en fast gage, der er anciennitetsreguleret, og i form af en pension, der 

sikrer ham tryghed i hans alderdom. Endelig er embedsmanden indstillet på en nogenlunde fast 

løbebane, idet han accepterer, at han må arbejde sig op i systemet fra de mindre betydningsfulde til 

de mere betydningsfulde lag.                     

Af det ovenstående fremgår det, hvad der i dag kan menes med, at Weber, uden 

decideret at have skrevet om professioner, repræsenterer et professionsskeptisk perspektiv: 

Bureaukratiet er en moderne orden, der løsriver arbejdet fra den individuelle indsats og de religiøse 

                                                 
8 Under afsnittet om rationalisering af uddannelsen og undervisningen skriver Weber følgende om eksamen: ”Når 
”eksamen” uophørligt vinder frem, er det fordi den i dag er det universelle middel til at gennemføre denne 
monopolisering. Og da det uddannelsesforløb, som erhvervelsen af uddannelsesbeviset kræver, medfører betragtelige 
omkostninger og ventetider, betyder den førnævnte bestræbelse samtidig, at begavelse (”karisma”) trænges i 
baggrunden til fordel for besiddelse, - eftersom den ”åndelige” omkostning ved at skaffe sig et uddannelsesbevis altid 
har været beskeden og, i takt med til at udstede uddannelsesbeviser en masse, ikke tiltager, men snarere aftager” 
(Weber, 2003: 108).      
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rødder, og som gør arbejdet til et kald i sig selv. Dette nye kald er forbundet med lydighed og 

beherskelse, men samtidig også med grådighed, forbrug og selvpromovering som en del af 

kapitalismens og det moderne samfunds væsen. Professioner kan ses som produkter af dette 

samfund.  

 

2.3 Professionsvenlig teori (a): Talcott Parsons   

 

Den sædvanlige modstilling til Weber består i Talcott Parsons strukturfunktionalisme. Dette 

tankesystem kan kaldes professionsvenligt, fordi professioner her inden for opfattes som 

funktionelle elementer, der spiller en afgørende rolle for opretholdelsen af samfundet som et socialt 

system. Før dette udbygges yderligere vil jeg træde nogle skridt tilbage i Parsons forfatterskab, 

ligesom jeg gjorde det i Webers. Årsagen til dette er den samme som ovenfor: Det er nødvendigt for 

at forstå, hvad et strukturfunktionalistisk perspektiv på professioner egentlig indebærer. Derudover 

handler det om, at Parsons, ligesom Weber, bliver overfladisk behandlet i den aktuelle litteratur om 

professioner (se f.eks. Moos mfl., 2004; Eriksen og Jørgensen, 2005; Laursen mfl., 2005; Hjort, 

2005; Evetts, 2003), og om at jeg gerne vil forsøge at rette op på dette. I mine øjne er Parsons stadig 

en af de bedste forklaringsrammer, hvad angår spørgsmål om professioner og professionalisering, 

og dette uanset hvor naiv man måske kritisere teorien for at være (Brante, 1988 og 2005). Teorien 

rummer stadig en vis forklaringskraft, hvilket ikke kan siges at være tilfældet for de fleste af dens 

efterfølgere (f.eks. trækanalysen som jeg beskriver i afsnit 2.5). For efterfølgerne er der nemlig sket 

det, at det teoretiske perspektiv er forsvundet, og at profession i stedet gøres til et slags universelt, 

empirisk fænomen.  

 

Parsons’ fjender 

 

For at begribe Parsons’ strukturfunktionalisme kan man starte med at se på, hvad det var for teorier, 

han skrev sig op imod i samtidens USA. Den i 20’erne og 30’erne fremherskende tradition for 

behaviorisme og empirisme var for Parsons én af hovedfjenderne (Camic, 1992: 326). Teorierne om 

klassisk og operant betingning var ikke bare en udfordring for psykologien, de havde også 

konsekvenser for hele socialvidenskaben. Tanken om at forklare handling i adfærdstermer rakte 

f.eks. til Chicago-skolen og miljøet omkring den symbolske interaktionisme i kraft af dens ambition 

om at udvikle en ”social behaviorisme” (Hamilton, 1992). Fokus blev her begrænset til 
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interaktioner mellem individer, og samfundet blev nærmest ikke-eksisterende. I modsætning hertil 

havde Parsons ambitioner om at (gen)oprette sociologien som teoretisk disciplin. Dvs. som en 

selvstændig videnskab, der benytter sig af andre metoder end de empiristiske, nemlig teoretisk 

begrebsarbejde. Parsons store arbejde med at oversætte og bringe europæisk sociologi (Weber, 

Durkheim, Pareto m.m.) til USA kan forklares ud fra dette arbejde.9 Og når Parsons i dag bliver 

kritiseret for at praktisere armchair philosophy, ikke at afprøve sin teori gennem empiri, og ikke at 

formidle sine budskaber i en genkendelig form, kan det altså forklares med, at hans hovedambition 

var at udvikle en type sociologi, i hvilken systematisk teoriudvikling spillede en hovedrolle.  

Parsons anden hovedfjende kan siges at være økonomien. Det gælder dels hans egen 

baggrund som økonom, som Parsons gjorde op med i kraft af hans afvisning af den utilitaristiske og 

individualistiske forståelse af mennesket som ”rational man” (Camic, 1992: 336), og dels den 

historiske materialisme. Opgøret med hans egen baggrund var især foranlediget af det, der kaldes 

det utilitaristiske dilemma: Hvis mennesket er en uafhængig aktør, der fuldstændig rationelt stræber 

efter individuelle, økonomiske mål, hvordan forklarer man så, at der eksisterer en social orden i 

samfundet og ikke kaos eller alles kamp mod alle? Parsons forsøgte at komme ud af dette dilemma 

ved at understrege, at der findes andre mål for mennesket end de rent økonomiske – noget jeg vil 

vende tilbage til om lidt. Opgøret med den historiske materialisme var ikke ligeså vigtigt for 

Parsons, måske fordi Weber allerede havde taget dette, men det var alligevel med til at skærpe hans 

interesse for andre handlemotiver end de rent økonomiske.        

Hvad de to ovenfornævnte fjender kan siges at have tilfælles, er et, i Parsons øjne, 

deterministisk syn på menneskelig handlen. Enten i form af rigide stimulus-responskæder, der styrer 

og nærmest programmerer mennesket, eller i form af økonomiske mål, som individet styrer rationelt 

og entydigt efter. Parsons modsvar hed voluntarisme: Normer, værdier og fri vilje er her de styrende 

elementer (Pinney, 1992). Dvs. normer og værdier, som er bygget op igennem tiden, og som 

samfundet og dets institutioner hviler på. Disse værdier var for Parsons vigtigere handlemotiver end 

de økonomiske/behavioristiske, og det var disse, han ønskede at dyrke som sociologiens eget 

genstandsområde. Hvor psykologien kunne siges at tage sig af adfærd, og økonomi af rationalitet, 

skulle sociologien tage sig af normer og værdier som et slags højere formål. Ved at opskrive dette 

fokus blev det for Parsons muligt at forklare, hvorfor det utilitaristiske dilemma alligevel ikke var et 

                                                 
9 Parsons kan på mange måder ses som en elev af Weber. For eksempel overtager han herfra idealtypebeskrivelsen som 
metode.   
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dilemma: Mennesker stræber i højere grad mod orden og mod samfundsmæssig sammenhængskraft 

end mod økonomisk selvfortjeneste.  

 

Handlings- og systembegrebet  

 

Det bringer mig videre til næste i denne fremstilling af Parsons’ strukturfunktionalisme, nemlig 

spørgsmålet om hvordan begreberne handling og system forstås i et strukturfunktionalistisk 

perspektiv. For nu at starte med handlingsbegrebet så er det fornuftigt at se på, hvad Parsons skrev 

herom i sit første værk, Structure of Social Action.10 Allerede på dette tidspunkt i Parsons 

forfatterskab, dvs. i 1937, fremgår det, at han ikke forbinder handling med individets forehavender 

ene og alene; der er andre og større formål forbundet med handling, nemlig de føromtalte værdier. 

Det medfører, at handling forstås i relation til tre hierarkisk forbundne niveauer: 1) means-end 

chains, 2) the unit act og 3) et common value system, hvor det første niveau udtrykker mindst 

kompleksitet (tættest på individets handlinger) og det sidste mest kompleksitet (tættest på et 

samfunds bærende værdier). Means-end chains skal forstås som et individs kæder af handlinger 

(means), som han eller hun udfører for at opnå bestemte formål (ends). The unit act beskriver 

Parsons på følgende måde:  

 

(1) It implies an agent, an “actor.” (2) For purposes of definition the act must have an “end”, a 
future state of affairs towards which the process of action is oriented. (3) It must be initiated in 
a “situation” of which the trends of development differ in one or more important respects from 
the state of affairs to which the action is oriented, the end. This situation is in turn analyzable 
into two elements: those over which the actor has no control, that is, which he cannot alter, or 
prevent from being altered, in conformity with his end, and those over which he has such 
control. The former may be termed the “conditions” of action, the latter the “means”. Finally 
(4) there is inherent in the conception of this unit, in its analytical uses, a certain mode of 
relationship between the elements. That is, in the choice of alternative means to the end, in so 
far as the situation allows alternatives, there is a “normative orientation” of action (Pinney, 
1992: 12-13).  

 

The unit act befinder sig altså på et niveau over individets means-end chains og kan bedst forstås 

som en slags knude, der forbinder disse. Et ritual som f.eks. en julemiddag kunne være et eksempel. 

The unit act er til gengæld organiseret omkring et samfunds bærende værdier, omkring et common 

value system. Det er disse værdier, der som før nævnt skaber orden i samfundet og forhindrer det i 

at bryde ud i alles kamp mod alle. Parsons er sparsom med hensyn til eksempler på disse værdier, 

                                                 
10 Her gengivet efter hovedsageligt Pinney (1992).  
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men et eksempel kunne være den professionelle etos: At bekende sig til klientens bedste og ikke til 

økonomisk selvfortjeneste. Det vender jeg tilbage til senere.      

Opsummerende kan man sige, at handling blev til en angrebskategori for Parsons mod 

determinismen i henholdsvis behaviorisme og økonomi. Handling blev defineret negativt, kan man 

sige, og modsvaret kom til at hedde værdier og normer. Parsons mente i øvrigt at kunne finde 

dokumentation – eller rettere: Demonstration – for sin prioritering af værdier gennem det såkaldte 

convergence argument: At der er, uden bevidst forsøg herpå, sammenfald mellem teorierne af 

Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, Emile Durkheim og Max Weber i forhold til en fælles vægtning 

af værdier og i forhold til en forståelse af handling i voluntaristiske termer. Jeg skal ikke 

kommentere dette yderligere, jeg nævner det blot, fordi det illustrerer, hvordan Parsons’ 

handlingsteori er bygget op omkring strategiske læsninger af nogle af Europas største sociologer 

med det formål at etablere et særligt genstandsområde for den amerikanske sociologi.11      

Systembegrebet og –teorien bliver udviklet i Parsons andet hovedværk, The Social 

System. Man kan sige, at spirerne lægges i Structure of Social Action, og at disse foldes i The 

Social System. Om bogens hovedambition skriver Parsons i forordet:  

 

The present volume is an attempt to bring together, in systematic and generalized form, the 
main outlines of a conceptual scheme for the analysis of the structure and processes of social 
systems. In the nature of the case, within the frame of reference of action, such a conceptual 
scheme must focus on the delineation of the system of institutional roles and the motivational 
processes organized about them (Parsons, 1951: I).   

 

Udviklingen af systembegrebet og mere generelt systemteorien er altså et yderligere skridt i retning 

af den voluntaristiske handlingsteori, men det er at sætte handling (endnu mere) i system, kan man 

sige.  

Parsons forståelse af et system er bygget tæt op omkring niveauhierarkiet, som blev 

udviklet i Structure of Social Action, dvs. de føromtalte means-ends chains, the unit act og the 

common value system, men betegnelserne modificeres, og et fjerde niveau føjes til, nemlig ”the 

                                                 
11 I en fodnote vil jeg dog nævne, at der har været en længere kontrovers mellem Jere Cohen, Lawrence Hazelrigg, 
Whitney Pope og Parsons, hvor de førstnævnte i et essay fra 1975 i American Sociological Review beskylder Parsons 
for at mislæse Weber med vilje, dvs. ud fra hans egne strategiske ambitioner om at (gen)oprette amerikansk sociologi 
ud fra voluntarismens principper (Cohen, Hazelrigg og Pope, 1992). Som den mest centrale pointe i essayet hævder de, 
at Parsons læsning af Weber gør Weber til en konsensusteoretiker, sådan som Parsons selv må siges at være det, og ikke 
en magtteoretiker. Det mener de især er tydeligt i Parsons fortolkning af begrebet ”Herschaft”: Hvor det i Webers 
forståelse, ifølge Cohen, Hazelrigg og Pope, betyder dominans og tvang i menneskelige relationer, oversætter Parsons 
dette til ”leadership”. Dermed gør han det til et funktionelt element i en voluntaristisk teori om handling. Det er at 
forvride Weber, mener de tre forfattere. Jeg giver dem ret.             
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collectivity” (Parsons, 1951: 26). For at redegøre for disse niveauers indbyrdes forbundenhed i et 

socialt system, teoretiserer Parsons over en række funktionelle forudsætninger, som skal være 

opfyldt, for at et socialt system kan siges at være i funktion. Mere præcist er det de funktionelle 

forudsætninger, der sikrer ”the effective functioning of the social system”. Det er en 

grundantagelse, at det sociale system skal fungere effektivt og glat.  

De funktionelle forudsætninger er bygget op omkring en model for reciprokraritet 

mellem individet som aktør og det sociale system. Parsons taler på den ene side om et 

minimumbehov hos individet, som systemet skal imødekomme, og på den anden side om et 

deltagelsesbehov eller –krav, som individet skal opfylde over for systemet (Parsons, 1951: 28-29). 

Individets behov drejer sig f.eks. om helt basale ting som føde og fysisk sikkerhed, men det kan 

også handle om psykiske behov for tryghed og stabilitet i personlighedsudviklingen. Systemets 

behov bliver oversat til ”motivationer”, der hjælper til at indpasse individet i det sociale system. 

Disse motivationer deles op mellem negative og positive af slagsen. De negative skal forstås som 

kontrol eller sanktioner over for handlinger, som virker ødelæggende for et systems 

sammenhængskraft. Det kan f.eks. dreje sig om private interesser, der truer de fælles værdier, eller 

det kan dreje sig om konflikter i mere generel forstand. Over for disse potentielt ødelæggende 

handlinger er et system i stand til at motivere individerne til mere passende adfærd gennem kontrol 

og sanktion (det lyder paradoksalt nok helt behavioristisk; alle handlinger, som alligevel ikke kan 

passes ind i systemet, kalder Parsons for afvigende adfærd). De positive motivationer skal forstås i 

forlængelse af individets ”basale behovsdispositioner” for at opfylde rolleforventninger (Parsons, 

1951: 32). Ifølge Parsons er individet fra fødslen udstyret med en slags sensitivitet over for verden, 

dvs. en tilbøjelighed til at opfylde andres forventninger. Det ligger i barnets grundlæggende 

tilknytning til moderen (faderen er ret fraværende i denne sammenhæng) som er en forudsætning 

for omsorg og for udviklingen af en sammenhængende personlighed.12 I kraft af disse dispositioner 

er det for et system muligt at motivere et individ positivt til at lære de bærende værdier at kende. 

Værdierne bliver i sidste instans til elementer i individets personlighedsstruktur, idet de ikke blot 

læres men internaliseres.       

Sidste led i udviklingen af systembegrebet består i overvejelser angående 

integrationsprocessen imellem individ og system. Dette foregår via den såkaldte 

                                                 
12 Parsons dedikerer et helt kapitel i bogen til socialisationsspørgsmålet. I komprimeret form kan dette siges at bestå i 
læsninger af Freud, som bruges til at argumentere for, hvordan et systems værdier internaliseres i barnet.    
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institutionaliseringsproces (Parsons, 1951: 36-45). Parsons skriver om 

institutionaliseringsprocessen:  

 

In so far as, relative to the actions of a plurality of factors, conformity with a value-orientation 
standard meets both these criteria, that is from the point of view of any given actor in the 
system, it is both a mode of fulfilment of his own need-dispositions and a condition of 
“optimizing” the reactions of other significant actors, that standard will be said to be 
“institutionalized” (Parsons, 1951: 38).    

 

En institutionalisering er altså lig med en integrationsproces mellem individ og system, hvor en 

bestemt værdistandard eller rolleforventning genkendes fra begge sider som værd at tilslutte sig. 

Det understreges igen og igen, at der skal være denne form for reciprokraritet, før en 

institutionalisering kan finde sted. På et mere overordnet niveau defineres en institution som en 

kompleks orden af rolleintegrationer, dvs. mønstre af roller, som gentages igen og igen, fordi de 

anses for vigtige for opretholdelsen af et socialt system. Med til disse roller følger der en række 

”moralske forpligtelser”, der udtrykker systemets bærende værdier. Disse bliver som sagt 

internaliseret til bestemte følelser eller indstillinger (sentiments), som aktører handler ud fra i deres 

relation til systemet.           

Det bringer videre til hovedspørgsmålet om, hvad et strukturfunktionalistisk 

perspektiv på professioner indebærer. Ud fra ovenstående redegørelse kan man sige, at Parsons 

opfatter professioner som værdi- og kulturbærende institutioner. Den professionelle er således en 

person, der gennem positiv motivation har internaliseret en vigtig række af samfundets bærende 

værdier og handler ud fra disse som moralske forpligtelser i forhold til arbejdet. Det indebærer, at 

den professionelle i højere grad handler ud fra samfundets forventninger til ham eller hende, dvs. 

hvad der måtte være nødvendigt for at sikre sammenhængskraften i samfundet, end ud fra egne 

interesser. Den professionelle etos om at bekende sig til klientens bedste skal ses i dette lys 

(Parsons, 1951: 435). På den anden side udelukker det ene dog ikke det andet; den professionelle 

kan godt være orienteret mod økonomisk vinding, men han eller hun er kun dette som en sekundær 

”achievement”, der følger af at forpligte sig på de bærende værdier.13 Det er den store forskel 

                                                 
13 I forskellige dele af nutidig professionsteori bliver dette forhold mellem, på den ene side, den professionelles 
opfyldelse af samfundets forventninger og, på den anden side, samfundets belønning af den professionelle ofte 
beskrevet som en kontrakt, der indgås mellem den professionelle og samfundet. I forhold til min læsning af Parsons er 
dette en smule misvisende, idet relationen dermed kan komme til at minde om en slags noget-for-noget relation, altså en 
økonomisk funderet relation. Dette stemmer ikke overens med udlægningen af, at den professionelle først og fremmest 
bekender sig til samfundets bærende værdier og kun sekundært til sin egen vinding.   
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mellem den professionelle og businessmanden, som ellers i mange henseender kan minde om 

hinanden, ifølge Parsons.      

Parsons beskriver yderligere den professionelle gennem en række rollespecifikke 

kendetegn, som afgrænser ham (for det er primært en ham, jf. Witz, 1992) fra andre 

erhvervsgrupper i samfundet. Det er vigtigt at notere sig, at disse kendetegn udledes fra den 

medicinske profession som case og dermed ud fra en af de aller tidligste professioner. 

Kendetegnene er: High technical competence, universalistic, functionally specific og affectively 

neutral (Parsons, 1951: 434-435). Den høje tekniske kompetence opnås gennem moderne 

vidensformer udviklet på universiteterne som kulturbærende institutioner, og gennem intens 

træning. Parsons understreger dette, fordi det bidrager til at adskille den professionelle fra de 

såkaldte hjælpeprofessioner, f.eks. sygepleje og lærere, som i højere grad betjener sig af 

traditionelle og dermed pseudovidenskabelige vidensformer (her trækker Parsons på Webers skelen 

mellem tradition og rationalitet). Universalisme drejer sig om, at den professionelle behandler alle 

klienter ens og ikke ud fra specifikke forhold i behandlingssituationen, f.eks. om klienten er rig eller 

fattig. Funktionel specifik betyder, at den professionelle er en ekspert inden for sit eget felt; han er 

ikke en ”vis mand”, det er klogt at konsultere i alverdens spørgsmål, han er en autoritet, man 

opsøger med henblik på at få løst nogle specifikke problemer. Endelig betyder affectively neutral, at 

den professionelle forholder sig objektivt og distanceret til klientens problem. Lægens skelnen 

mellem subjektive og objektive symptomer er et eksempel herpå. 

Fra denne karakteristik af den professionelle, som altså stammer fra The Social 

System fra 1951, og til hans vel nok mest kendte tekst om professioner, ”Professions”, som er fra 

1968 (Parsons, 1968), ser der ud til at ske en udvikling, som handler om, at værdiorienteringen 

forsvinder til fordel for et fokus på ekspertviden. Altså at den professionelle ændrer sig fra at være 

en person, der bekymrer sig om samfundets bærende værdier, til at være en ekspert, der er defineret 

af sin viden og sin tekniske kompetence. I ”Professions” bruges der således uforholdsvist meget tid 

på at beskrive universiteternes historie som forudsætning for professionernes opståen. I The Social 

System er ekspertviden også fremtrædende, men her skal den ses som en forudsætning for at opnå 

samfundsanerkendte værdier, f.eks. behandling af sygdom. I ”Professions” lader det kort sagt til, at 

ekspertviden er blevet til en værdi i sig selv. På den anden side er værdier og værdiorientering 

stadig det gennemgående træk i Parsons’ teori og i hans forståelse af den professionelle. Det er de 

bærende værdier og dermed samfundets sammenhængskraft, som den professionelle bekender sig 
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til, og dette er grunden til, at professioner spiller så vigtig en rolle i Parsons’ forståelse af det 

moderne samfund.  

 

2.4 Professionsskeptisk teori (b): Neo-weberianere 

 

I dette afsnit vil jeg komme ind på nogle af de forfattere, som har videreført Webers tanker om 

”social closure” som en magtmæssig strategi, og som i dag må tilkendes fortjenesten at have gjort 

Weber til den ene af professionssociologiens to hovedfigurer. Det drejer sig om de såkaldte neo-

weberianere. Inden for denne tradition bruges Weber dog sjældent som den eneste teoriramme – i 

stedet forbindes han med andre og nyere former for magtteori, f.eks. neo-marxisme og kønsteori. 

Jeg vil starte med at komme ind på en af dem, der inden for en neo-marxistisk tradition har rettet en 

skarp kritik mod professioner, nemlig Terence Johnson.  

I 1972 udgav han bogen Professions and Power (Johnson, 1972). I den beskriver han 

professioner som ”kapitalens agenter”, hvis funktion det er at udføre ideologiske opgaver for en 

kapitalistisk stat. Det drejer sig f.eks. om deres definitioner på syg og rask, som han mener er med 

til at opretholde skel imellem arbejder-, middel- og overklasse, og som i øvrigt sikrer 

lægeprofessionens egen status og monopol på arbejdet. I et berømt citat beskriver han professioner 

på følgende måde:  

 

Al den snak om nødvendige tekniske færdigheder, om videnskabeligt grundlag, om altruisme 
osv. tjener kun et bestemt formål: At sikre en bestemt gruppe de privilegerede arbejds- og 
levevilkår på andres bekostning. En profession er en særlig form for erhvervsmæssig kontrol 
og ikke udtryk for et særligt erhvervs iboende egenskaber (Johnson in Weicher, 2003: 78).       

  

I nogenlunde samme tradition skriver Magali Sarfatti Larson i 1977 en berømt bog, The Rise of 

Professionalism (Larson, 1977), hvori hun oparbejder tesen om ”det professionelle projekt”. Med 

tesen forsøger hun at demonstrere, at professioner er klasser og ikke bare grupper af mennesker, der 

forsøger at opnå markedsmonopol og høj social status i kraft af en falsk bekendelse til klientens 

bedste – altså det der svarer til at vende Parsons på hovedet. Sarfatti Larson diskuterer også den 

såkaldte proletariseringstese i et senere arbejde (Larson, 1980). Denne tese drejer sig om, hvorvidt 

professioner, klassiske såvel som nyere/mere statsbundne, er ved at opleve samme form for 

proletarisering, som arbejderne oplevede under industrialiseringen. Professionernes proletarisering 

skulle i givet fald hænge sammen med middelklassens faldende værdi på grund af 
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uddannelseseksplosionen og den hermed forbundne devaluering af uddannelse som vare. Sarfatti 

Larson er ikke helt entydig i det svar, hun giver, bl.a. fordi det, ifølge hende, kræver mere forskning 

omkring selve arbejdsprocessen og de moderne organisationsformer. Alligevel ser hun ud til at 

mene, at noget af proletariseringsbevægelsen, dvs. den organisationsbestemte og ikke den rent 

tekniske omkring arbejdsprocessen, gælder for den del af middelklassen, som udgøres af bl.a. 

semiprofessionerne. Deres status synker i takt med, at uddannelsesniveauet i samfundet stiger, og 

deres eneste modsvar hedder endnu mere uddannelse. Modsvaret er dog kun en stakket frist, 

eftersom uddannelse er forsvar mod proletarisering og ikke et realistisk forsøg på at tilkæmpe sig 

status som ’rigtige’ professioner. De ’rigtige’ professionernes historie kan ikke gentages, mener 

Sarfatti Larson.  

Ud fra en lidt anden position, dvs. en ikke-marxistisk men Chicagoskole-inspireret 

tradition, følger også Andrew Abbotts værk, The System of Professions, i fodsporene af neo-

weberianerne (Abbott, 1988). Det gør det i kraft af, at det studerer relationer mellem professioner 

(the system of professions) som konkurrencebetonede, magtsøgende og monopollignende 

erhvervsgrupper. I forhold til neo-marxisterne er Abbott mere interesseret i at opstille en teori om 

professioner, som han baserer på empiriske feltstudier af arbejdsprocesser i og mellem professioner. 

Et centralt begreb i denne teori er begrebet om jurisdiktion. En jurisdiktion kan i korthed forstås 

som relationen mellem en profession og dens arbejde. Abbott skriver:  

 

The central phenomenon of professional life is thus the link between a profession and its 
work, a link I shall call jurisdiction. To analyze professional development is to analyze how 
this link is created in work, how it is anchored by formal and informal social structure, and 
how the interplay of jurisdictional links between professions determines the history of the 
individual professions themselves (Abbott, 1988: 111).    

 

Ved på denne måde at studere relationerne i arbejdet, dvs. de forskellige professioners kampe om 

jurisdiktioner, kan man sige, at Abbott tilføjer et perspektiv til professionssociologien, som mere 

adækvat siger noget om, hvordan professionsudvikling foregår i en moderne kontekst. Ifølge Abbott 

skal professioner således ikke studeres som isolerede fænomener men snarere som systemer, der 

udvikler sig indefra og udefra.  

 

2.5 Professionsvenlig teori (b): Trækanalyse  
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Trækanalyse (trait analysis) er, ikke overraskende, vokset ud af Parsons’ sociologi og går i store 

linjer ud på at diskutere og videreudvikle de træk på professionalisme, som Parsons selv kom frem 

til. Professionalisme tenderer således, i denne tradition, mod at blive anset for et universelt, 

empirisk fænomen, der kan bruges til at holde diverse erhvervsgrupper op imod hinanden med 

henblik på at afgøre, hvem af disse der er hele, halve eller kvarte professioner. Dette har dog vist sig 

at være en ufrugtbar affære, idet professioner ikke kan siges at være et empirisk fænomen men 

derimod en induktivt udviklet kategori, der bygger på træk fra historisk specifikke erhvervsgrupper 

(præster, læger og advokater). Parsons’ træk på professionalisme er, som før nævnt, udledt af en af 

de aller tidligste professioners måde at fungere på, nemlig medicinen, og dette er ikke en 

paradigmatisk case for alle andre professioner (slet ikke semiprofessionerne). Det er dog først i den 

senere professionssociologi, at man er begyndt at indse dette (se f.eks. Crompton, 1990; Evetts, 

2003; Dingwall, 2004; Fournier, 1999; Aili, Nilsson, Svensson & Denicolo, 2007); i trækanalysen 

er man ikke nået til denne erkendelse endnu – heller ikke blandt dens nutidige tilhængere.  

Geoffrey Millerson er en af de forskere inden for trækanalysen, som mest systematisk 

har forsøgt at diskutere og videreudvikle Parsons’ træk på professionalisme. Dette har han gjort på 

baggrund af læsninger af en række casestudier, der hver især har forsøgt at opstille alment gældende 

karakteristika for, hvad det vil sige at være en profession. Casestudierne har på den måde udviklet 

repertoiret for de professionelle kendetegn, men med samme mål for øje som Parsons: At gøre 

profession til et universelt begreb. Millerson lander på seks karakteristika, som langt hen ad vejen 

minder om Parsons’, men som alligevel udvider repertoiret: 1) udøvelsen af en profession må 

indebære færdigheder, som bygger på teoretisk viden; 2) den teoretiske viden opnås gennem en 

længerevarende uddannelse; 3) de professionelles kompetence skal være sikret gennem et formelt 

eksamenssystem; 4) der skal være etableret et etisk kodeks (code of conduct) til at sikre den 

professionelle integritet; 5) den professionelle aktivitet skal bestå i en form for service, der er til for 

det fælles bedste, dvs. præget af altruisme (Due og Madsen, 1990: 367).  

William J. Goode har suppleret disse karakteristika med yderligere tre, som har med 

de mere holdningsmæssige sider at gøre: 1) de professionelle skal have en følelse af identitet, dvs. 

de skal have fælles sociale værdier; 2) der skal inden for professionen udvikles et fælles sprog, som 

adskiller professionens udøvere fra lægfolk; 3) tilgangen til uddannelsen skal kontrolleres, således 

at der undgås ’inflation nedefra’ (Due og Madsen, 1990: 367).  

Harold Wilenskys professionaliseringstese fra 1964 placerer sig i nogenlunde samme 

fodspor som trækanalysen, men den indeholder dog et lidt andet fokus. Professionaliseringstesen 
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går ud på at beskrive den proces, som professioner menes at udvikle sig igennem. Antagelsen er 

således den, at ’rigtig’ professionel status er et endemål, som stort set alle erhvervsgrupper udvikler 

sig hen imod, og at det alene er et spørgsmål om tid, før endemålet indtræffer (Abbott, 1988: 4). På 

vejen til dette mål findes der en række af faser, som Wilensky mener, at professionalisering altid 

forløber igennem. Wilensky forklarer det således:  

 

Professions begin with people ”start doing full time the thing that needs doing.” But then the 
issue of training arises, pushed by recruits or clients. Schools are created. The new schools, if 
not begun within universities, immediately seek affiliation with them. Inevitably, there then 
develop higher standards, longer training, earlier commitment to the profession, and a group 
of full time teachers. Then the teaching professionals, along with their first graduates, 
combine to promote and create a professional association. The more active professional life 
enabled by this association leads to self-reflection, to possible change of name, and to an 
explicit attempt to separate competent from incompetent. Reflection about central tasks leads 
the profession to delegate routine work to paraprofessionals. At the same time the attempt to 
separate competent from incompetent leads to internal conflict between the officially trained 
younger generation and their on-the-job-trained elders, as well as to increasingly violent 
confrontations with outsiders. This period also contains efforts to secure state protection, 
although this does not always occur and is not peculiar to professions in any case. Finally, the 
rules that these events have generated, rules eliminating internal competition and charlatanry 
and establishing client protection, coalesce in a formal ethics code (Wilensky in Abbott, 1988: 
10).  

 

Professionalisering ses altså som en naturlig og dermed uundgåelig proces, men hvorfor det 

forholder sig således, gør Wilensky gør ikke meget ud af at forklare. I stedet kan man sige, at han 

forener trækanalysens universelle professionsbegreb med en slags naturalisme – en evolutionsteori 

for professioner, kunne man kalde det.  

I forhold til en kontekst, der minder mere om mit eget genstandsområde, dvs. de 

såkaldte semiprofessioner, udkom i 1969 en antologi redigeret af Amitai Etzioni, som på en måde 

forsøgte at distancere sig fra trækanalysen, men som alligevel byggede på den i en grad, der gør det 

svært i dag at få øje på nytænkningen. Det skal forstås således, at bogens hovedærinde var at tage 

højde for semiprofessionernes særlige funktionsmåde ved at analysere disse som statsbundne 

erhvervsgrupper. Dette lykkedes dog ikke særlig godt, fordi bogen samtidig brugte de ’rigtige’ 

professioner som en implicit (og nogle gange eksplicit) figur. Bogens tid og sted taget i betragtning 

er det dog ikke er så mærkeligt, at resultatet blev, som det gjorde: Forfatterne anlagde en nærmest 

paternalistisk grundtone, som handlede om at ’stille sig på semiprofessionernes side’, men samtidig 

advare disse mod at aspirere til status som ’rigtig’ profession (Etzioni, 1969: VIII). Tiden var med 

andre ord ikke inde til at interessere sig for semiprofessionerne i deres egen ret.  
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Et kort blik på et af bidragene i bogen – Dan Lorties (1969) artikel om autonomi og 

kontrol i underskolen – kan tydeliggøre pointen. I artiklen forsøger Lortie på den ene side at 

demonstrere, at lærernes organisationsbasering ikke er strammere, end at der stadig er plads til, at 

de, i hvert fald i princippet, kunne være en profession. Der er professionel autonomi, kollegial 

selvstyring, bekendelse til klientens bedste osv. På den anden side efterlader han ingen tvivl om, at 

lærernes professionelle status ikke er – og aldrig kan blive – som de ’rigtige’ professioners, fordi 

lærerne i bund og grund er en serviceprofession, der har til rolle at opfylde et kronisk stort (og 

derfor ikke særlig prestigefyldt) behov for undervisning (Lortie, 1969: 21). Strukturfunktionalismen 

træder på den måde frem i Lorties analyse og giver den et foruddefineret resultat.   

Som et sidste og endnu mere aktuelt eksempel på trækanalysen kan man pege på 

henholdsvis BUPL’s (2006) og Danmarks Lærerforenings (2005; Due og Madsen, 1990) 

professionsstrategier, som jeg tidligere har været inde på. Begge organisationer står i dag over for 

den svære øvelse at skulle distancere sig fra de ’rigtige’ professioner, samtidig med at de er nødt til 

at bruge nogle af deres kendetegn for overhovedet at lykkes med deres egne professionsstrategier. 

Organisationerne anlægger lidt forskellige metoder, hvad gælder denne balance – metoder som kan 

siges at afspejle det forhold, at organisationerne har arbejdet på at etablere sig som professioner i 

forskellige tempi (lærerne som de første og pædagogerne som de sidste). For eksempel forsøger 

lærerne at demonstrere, at de, på linje med de ’rigtige’ professioner, besidder en specialiseret og 

teoretisk viden (referencen hedder typisk Erling Lars Dale), hvorimod pædagogerne typisk 

argumenterer mere vagt. De siger f.eks., at selve vidensbegrebet er baseret på ”…en gammeldags og 

skolastisk forestilling om viden, som ikke har meget at gøre med den praksis, som 

professionsudøverne praktiserer” (BUPL, 2006: 7). På trods af disse forskelle mener jeg, at både 

BUPL og Danmarks Lærerforening praktiserer en slags trækanalyse, idet de sammenligner sig selv 

med de ’rigtige’ professioner og bruger deres status, anerkendelse og kriterier som udgangspunkt 

for deres egne professionsstrategier.  

 

2.6 Profession som et heuristisk begreb  

 

I dette sidste afsnit vil jeg komme ind på en tilgang, som svarer til den måde, hvorpå jeg forstår og 

ønsker at diskutere professioner og professionsforandringer i dette projekt. Det er en tilgang, som er 

vokset frem i løbet af 1990’erne, og hvor indenfor professionsbegrebet fungerer som et heuristisk 

begreb, dvs. et begreb, der bruges til at udforske arbejdsliv og erhvervsgrupper ’nedefra’ i stedet for 
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’oppefra’. Studierne, som repræsenterer denne tilgang, er ganske enkelt mere åbne over for det, der 

sker i en erhvervsgruppe, og forsøger ikke på forhånd at definere dette som professionalisering eller 

andet. Jeg vil nu nævne et par af arbejderne, som jeg mener repræsenterer denne tilgang, og derefter 

vil jeg runde af ved at positionere mig selv i relation til disse arbejder.  

Som et af arbejderne vil jeg pege på Valérie Fourniers (1999) artikel ”The appeal to 

’professionalism’ as a disciplinary mechanism”. I artiklen anvender hun Foucault og efterfølgere 

(Rose, Dean, Burchell mfl.) til at undersøge professionalisme som en disciplinerende mekanisme 

inden for en stor, privat og britisk servicevirksomhed. Det er særligt governmentalitybegrebet 

(Foucault, 1980, 1991) og Miller og Roses ”government at distance” (Miller and Rose, 1990), som 

køres i stilling i artiklen. Disse tankesæt bruges på nogenlunde følgende måde: I Teamco, som er et 

opdigtet navn for den servisevirksomhed, som Fournier studerer, har virksomhedsledelsen forsøgt at 

erstatte en hierarkisk arbejdsorganisering med en mere fleksibel organisering. Til dette formål 

betjener de sig af en række nye styringsmidler, de såkaldte softwares of control (Fournier, 1999: 

290), som ifølge Fournier er karakteristiske for den moderne styring af arbejdsprocessen. 

Hovedprincippet bag styringsmidlerne er, at de, til forskel fra i den bureaukratiske model, styrer 

gennem frihed, dvs. at de styrer i kraft af medarbejdernes lyst og engagement. Fournier kalder dette 

for en emotionalisering og æsteticering af arbejdet (Fournier, 1999: 292). I Teamco er ’appeller til 

professionalisme’ et af de mere specifikke styringsmidler. Introduktionen af brugeren (eller 

forbrugeren) i ledelsens managementpolitik er centralt for forståelsen af dette. Brugerens tilfredshed 

med virksomhedens service erstatter nemlig klientens bedste som et mål for den professionelle etos, 

og derved forbindes den ansattes mål med arbejdet med ledelsens økonomiske mål for 

virksomheden. På den måde viser Fourniers artikel, hvordan professionsbegrebet kan skifte karakter 

ved at blive artikuleret omkring en virksomhedslogik frem for af en klientlogik.  

Julia Evetts er inde på lignende tanker i artiklen ”The Sociological Analysis of 

Professionalism: Occupational Change in the Modern World” (Evetts, 2003). Ud over at være en 

generel introduktion til professionssociologien arbejdes der gennem hele artiklen med spørgsmålet 

om, hvorfor appeller til profession og professionalisme i stigende grad optræder inden alle 

erhvervsgrupper på det moderne arbejdsmarked? Evetts interesserer sig især for situationen blandt 

velfærdsprofessionerne (se også Evetts, 1990 og Evetts and Wilson, 2006), og for deres 

vedkommende ligger svaret i klar forlængelse af Fourniers analyse: Nye managementkulturer har 

bredt sig i de offentlige institutioner som svar på velfærdsstatens krise, og disse indgår i samme 

slags pagt med de ansatte, som det var tilfældet for Teamco’s medarbejdere. Derved ændres 
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betydningen af professionalisme, således at dette ord kommer til at stå for organisatoriske værdier i 

stedet for de traditionelle værdier blandt de professionelle. Evetts formulerer det således:  

 

The appeal to professionalism most often includes the substitution of organizational for 
professional values; bureaucratic, hierarchical and managerial controls rather than collegial 
relation; budgetary restrictions and rationalizations; performance targets, accountability and 
increased political control (Evetts, 2003: 406-407).           

 

Som en udvidelse i forhold til Fournier indfører Evetts en skelnen mellem professionalisering 

ovenfra og professionalisering indefra (Evetts, 2003: 409). Denne skelnen bruger hun til at 

problematisere pagten mellem en ledelses og dens ansattes professionaliseringsprojekter, idet hun 

dermed siger, at der ikke er tale om samme professionaliseringsprojekt. Professionalisering ovenfra 

er initieret af eksterne interesser, som regel økonomiske men også politiske/ideologiske, mens 

professionalisering indefra er initieret af professionen selv. Man kan sige, at det for en moderne 

ledelse gælder om at skjule dette forhold, mens det omvendt gælder om at forstå og udnytte det for 

professionerne – dvs. udnytte det spillerum, som ledelsens artikulation trods alt åbner op for.  

I en mere hjemlig kontekst har Katrin Hjort (2005) benyttet udvidelsen af 

professionsbegrebet til at diskutere professionaliseringen i den offentlige sektor i et spændingsfelt 

mellem organisatoriske og professionelle standarder. Det eksemplificerer hun bl.a. med 

gymnasielærernes arbejdsvilkår, som med den seneste reform af 2005 er blevet gjort til genstand for 

et politisk initieret professionaliseringsprojekt. I reformen optræder de professionelle og 

organisatoriske hensyn på modstridende vis, i og med at gymnasielærerne på den ene side skal 

omstille sig fra fag til profession, dvs. fokusere mere på elevernes læring og mindre på faglige 

standarder, og på den anden side skal lære at være teamplayers og bekende sig til organisationens 

overlevelse på et nyåbnet marked for gymnasieuddannelse (gymnasierne overgik til selveje i 2007). 

Dette modsætningsforhold giver anledning til at rejse spørgsmålet, hvorvidt der finder 

professionalisering sted, forstået som professionens eget forsøg på videns- og kompetenceudvikling, 

eller om der snarere er tale om deprofessionalisering forstået som reduceret autonomi og stærkere 

kundeindflydelse? Eller måske begge dele på samme tid?  

Til sidst vil jeg omtale antologien ”De nye professionelle” (Larsen og Hein, 2007). 

Antologien rummer især bidrag af folk fra Copenhagen Business School, Center for 

Virksomhedsudvikling og Ledelse, og adskiller sig fra de tidligere nævnte arbejder ved, at den i 

højere grad anser de organisatoriske standarder for nødvendige og velkomne udviklinger af 
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professionsbegrebet. Bogen indkredser således fem krav til de ’nye’ professionelle, som de ’gamle’ 

professionelle lige så godt kan indstille sig på før som siden:           

 

1. De skal lære at leve i et tæt samarbejde med andre professioner og absorbere disse 

professioners viden i deres egen. Tiden for det monoprofessionelle liv er slut.  

2. Professionelle vil komme til at leve i organisationer, hvor de er udsat for helt klassiske 

bureaukratiske måle- og styresystemer. Det må de acceptere, især hvis deres professionelle 

selvstyring svigter. Men de bureaukratiske styresystemer kan typisk også indrettes bedre, 

når det handler om professionelle miljøer.  

3. Professionelle må samtidig vende sig til at leve i løskoblede organisationer med konflikter, 

forskelle mellem mål og handling, mellem teori og virkelighed, mellem afdelinger og 

grupper. Der kan ikke altid kræves klare svar. De må lære at sno sig.  

4. Det professionelle arbejde balancerer mellem rutine og kreativitet. Den dybe tallerken 

opfindes ikke hver dag – og skal det ikke. Men udviklingen går hastigt og professionerne 

kan ikke søge tryghed i deres komfortzone og kun gøre, som de altid har gjort. Danske 

professionelle må vænne sig til, at noget af deres rutinearbejde udflages. Hvad skal de så 

lave? Og kan de det?  

5. Endelig må professionelle vænne sig til at blive ledet. Ofte tættere end de er vant til. Men 

kan det lade sig gøre? (Larsen og Hein, 2007: Bagflappen). 

 

Det er let at genkende bydeformen i det ovenstående, dvs. sådan som professionernes skribenter 

plejer at henvende sig til dens udøvere: De professionelle skal, de vil, de må osv. Men denne gang 

sker det på en radikalt anderledes måde: Der skrives om tværfagligt samarbejde mellem de 

professionelle, om evaluering, om udviklingskontrakter og om ledelse og dermed ikke om klientens 

bedste, om kollegial selvkontrol, om autonomi osv. Med andre ord udgrænses de traditionelle 

professionskriterier fra teksten og i stedet forsøges nogle nye – og modsatrettede – introduceret. 

Fælles for bogens bidragydere er, at de ikke problematiserer disse kriterier på noget tidspunkt. I 

stedet antages de for nødvendigheder, som det gælder om at tilpasse sig – også for professionerne. 

Set i forhold til Parsons’ klassiske professionsideal kan man dermed sige, at bogen drager fuldt 

udbytte af de senere års arbejde på at relativere dette. Det er således blevet muligt at udgive en bog, 

hvori alle klassiske forståelser af, hvad det vil sige at være professionel, er blevet omkalfatret.   
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I relation til de ovenstående arbejder, dvs. Fournier, Evetts, Hjort og Larsen og Hein, 

opfatter jeg min egen måde at forstå professioner på i tæt forbindelse med de første tre arbejder. I 

Fournier, Evetts og Hjort mener jeg således, det lykkes at bryde med det traditionelle 

professionsbegreb ved at sætte en empirisk forankret analyse i forgrunden; profession bliver til det, 

en erhvervsgruppe gør, og ikke til en abstrakt model, der lægges ned over en erhvervsgruppes gøren 

og laden. I Larsen og Hein mener jeg derimod, at det normative element genopfindes men i nye og 

modsatrettede termer, således at profession på forhånd defineres som noget, der står i opposition til 

et klassisk professionsideal. Dette er efter min opfattelse ikke et særlig velegnet greb til at foretage 

en åben og eksplorerende analyse af professioner med. Derimod kan det ses som en ideologisk 

kamphandling. Jeg ønsker at sætte det traditionelle professionsbegreb i parentes, men omvendt 

ønsker jeg ikke at afskrive dette, hvis det viser sig at være denne forståelse, pædagoguddannelsen er 

præget af.     
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Kapitel 3: Basil Bernsteins uddannelsessociologi – teoretiske 

indkredsninger (2) 

 

3.1 Fremgangsmåde  

 

I dette kapitel vil jeg præsentere afhandlingens teoretiske hovedperspektiv, Basil Bernsteins 

uddannelsessociologi. Dette vil jeg gøre gennem en historisk redegørelse for og diskussion af 

forskellige faser i Bernsteins forfatterskab. Første fase drejer sig om kodeteorien, anden fase om 

begreberne klassifikation, rammesætning og kodemodalitet, tredje fase om den såkaldt pædagogiske 

anordning, og fjerde fase om de seneste refleksioner vedrørende pædagogik og neoliberal 

uddannelsespolitik. 

 Afhandlingen trækker generelt på hele Bernsteins forfatterskab, idet den historiske 

udvikling af dette har været afgørende for det teoretiske perspektiv, som Bernsteins 

uddannelsessociologi i dag udgør. Dette perspektiv ligger som før nævnt til grund for min forståelse 

af differentiering og sortering. Imidlertid er der visse dele af Bernsteins teoriapparat, som jeg bruger 

mere end andre. Kodeteorien anvender jeg ikke i særlig stor udstrækning. Dog kan man sige, at jeg 

viderefører den grundlæggende skelnen mellem restringeret og elaboreret kode – arbejder og 

middelklasse – idet jeg bruger denne til at skelne mellem forskellige klassepraktikker blandt de 

studerende og deres undervisere. Anden og tredje fase af teorien, begreberne klassifikation, 

rammesætning, kodemodalitet og pædagogisk anordning, er den mest anvendte del af Bernsteins 

forfatterskab. Afhandlingens analyser baseres således på begreberne klassifikation (kap. 5), 

pædagogik diskurs (kap. 6) og rammesætning (kap. 7). De seneste refleksioner vedrørende 

pædagogik og neoliberal uddannelsespolitik anvendes i den afsluttende diskussion om 

akademisering og professionalisering af pædagoger som faggruppe. Især trækkes der på tankerne 

om den pædagogiske identitet under forskellige typer af markeds- og professionsstyre mv.     

 

3.2 Kodeteorien   

 

Ligesom andre dele af Bernsteins tidlige arbejde (se f.eks. Bernstein, 1977: Kap. 1-3) var 

kodeteorien stærkt inspireret af strukturalismen. Især Durkheim var, og har gennem hele 

forfatterskabet været, en inspirationskilde for Bernstein. Fra Durkheim (1984) overtog Bernstein 
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bl.a. teorien om samfundets arbejdsdeling og dennes forbindelse til mekanisk og organisk 

solidaritet. Ligeledes overtog han grænsemetaforen fra Durkheim, hvilket også indebar forskellige 

typer af overvejelser over kontrollen af grænser, bl.a. gennem ritualer og tilskrevne vs. opnåede 

roller (Atkinson, 1985: 36). I det hele taget må man sige, at Bernstein overtog Durkheims – og 

dermed strukturalismens – antagelse om overflade og dybde: Samfundet er bygget op omkring 

dybereliggende strukturer (f.eks. arbejdsdeling, klasse, grænser osv.), men disse kan ikke ses 

direkte, de viser sig kun i form af deres overfladetræk (f.eks. kontrollen af grænser). 

I kodeteorien kan man sige, at Bernstein videreførte men også videreudviklede nogle 

af disse pointer fra strukturalismen. Han gjorde dette ved at forbinde forestillingen om samfundets 

arbejdsdeling, og de hermed forbundne klasserelationer (dominerende og dominerede grupper), med 

en forestilling om såkaldte sprogkoder. Bernstein mente, at arbejdsdelingen og klasserelationerne 

udmøntede sig i sprogkoder, således at arbejderklassen var defineret af sin egen sprogkode, den 

såkaldt restringerede kode (konkrete betydninger), og middelklassen og det øvre samfundslag af 

deres sprogkode – den såkaldt elaborerede kode (abstrakte betydninger). Koderne kunne dog ikke 

ses direkte, men blev i stedet, på klassisk strukturalistisk vis, antaget for at være ”…a regulative 

principle, tacitly acquired, which integrates relevant meanings, the form of their realization and 

their evoking contexts” (Bernstein, 1977: 180). Dvs. et både sprogligt, psykologisk og i sidste ende 

socialt princip, som børn bliver socialiseret ind i ud fra deres forældres stilling i arbejdsdelingen, og 

ud fra hvilket forskellige meninger findes relevante og realiseres i bestemte handlinger og 

kontekster.  

Den mere direkte baggrund for kodeteorien var Bernsteins arbejde som skolelærer 

sidst i 50’erne i nogle af Londons værste slumkvarterer. I dette arbejde var han vidne til en meget 

høj rate af såkaldte drop-outs, dvs. frafald blandt især arbejderklassens børn. Bernstein var 

interesseret i at forklare, hvorfor det netop var disse børn, der fejlede i skolesystemet – og i at finde 

en løsning på problemet. Kodeteorien opstod som en sådan forklaring: Den kunne vise, hvorfor 

skolen begunstigede især middelklassens børn, idet skolens interne formidlings- og 

tilegnelsesprocesser blev antaget for at være af samme elaborerede karakterer som middelklassens 

sprogkode. Der var kort sagt et match mellem skolen og middelklassebørnene og et mismatch 

mellem skolen og arbejderklassebørnene. Matchet mellem skolen og middelklassebørnene, og 

dermed mismatchet mellem skolen og arbejderklassebørnene, blev forklaret med henvisning til 

middelklassens kontrol over feltet for symbolsk reproduktion: Den ’nye’ middelklasse, dvs. den 

statsafhængige, blev set som producenter og kontrollanter af uddannelsessystemets abstrakte viden, 
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og derfor var det naturligt nok deres sprogkode, der dominerede i skolen. Som Bernstein 

formulerede det: ”The middle class are specialists in the theory, practice and dissemination of 

symbolic control” (Bernstein, 1977: 192).  

Kodeteorien blev ikke modtaget med særlig venlige øjne i den pædagogiske verden. 

Faktisk blev den meget hurtigt skudt i sænk fra især lingvistiske kanter (bl.a. William Labov), og 

dette medvirkede til, at Bernstein levede lidt af en skyggetilværelse i resten af sin karriere. Han blev 

kendt som den såkaldte ”deficit-teoretiker”, dvs. ham, der underkendte rigdommen ved 

arbejderklassens sprog, og ham, der placerede roden til uddannelsessystemets dårligdomme i 

socialiseringsmønstret blandt arbejderklassefamilier (hvilket Bernstein undersøgte empirisk i 

forbindelse med class, codes and control vol. 2 – se Bernstein, 1973). Jeg mener, at dette er ironisk, 

og at Bernstein langt henad vejen blev misforstået af lingvisterne, men meget mere vil jeg ikke sige 

om diskussionen af kodeteorien. Der findes yderligere overvejelser herom i bilag 11, og da mit 

nuværende formål alene er at skitsere kodeteorien, vil jeg lade det være ved det. Skitseringen af 

kodeteorien har på den anden side været nødvendig, fordi den udgør et fundament for Bernsteins 

senere teoriudvikling. Den vil jeg nu gå videre til at beskrive.      

 

3.3 Klassifikation, rammesætning og kodemodalitet14 

 

I 1971 skrev Bernstein artiklen ”On the classification and framing of educational knowledge” 

(Bernstein, 1977: Kap. 5, første gang udgivet i “Knowledge and Control”, redigeret ved M.F.D. 

Young i 1971). Som Bernstein selv har fremhævet på et senere tidspunkt, var denne artikel et stort 

”breakthrough” for hans mere modne arbejde (Bernstein, 2001f: 371). Man kan sige, at han i dette 

arbejde begyndte at orientere sig mere mod konstruktivisme, hvorfor fokus flyttedes fra den ydre 

strukturering af uddannelsessystemet via arbejdsdelingen til den interne produktion af 

uddannelsessystemet via dets egne logikker, praksisser og magt- og kontrolprocedurer. Teorien om 

den strukturelle ordning af samfundet opgav Bernstein ikke, men hans fokus rettedes i højere grad 

mod det lokale, mod det konstruktivistiske og mod den mulige ændring af uddannelsessystemet 

indefra.  

Dette gøres i første omgang ved at introducere begreberne klassifikation og 

rammesætning. Klassifikationsbegrebet udspringer af den føromtalte grænsemetafor og henviser 

                                                 
14 Jeg bruger her de samme oversættelser af Bernsteins begreber, som Lilie Chouliaraki og Martin Bayer (2001) har 
brugt i deres antologi om Bernstein.     
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således til magtudøvelse i form af grænsedragning; på samme måde udspringer 

rammesætningsbegrebet af kontrolmekanismerne omkring magten, dvs. ritualer og andre former for 

social regulering, og henviser dermed til kontrol af grænser (Bernstein, 1977: 88-90). Man kan også 

sige, at klassifikation afgør, hvad det er for indhold, der formidles i en pædagogisk kontekst, mens 

rammesætning afgør, hvordan dette indhold formidles. Klassifikation kan f.eks. dreje sig om 

adskillelse mellem diskurser, mellem fag i skolen, mellem lærere og elever, mellem forskellige 

former for praktisk og teoretisk viden, mellem arbejderklassen og middelklassen osv. 

Rammesætning kan f.eks. dreje sig om kontrollen af et bestemt curriculum, om et bestemt forhold 

mellem afsendere og modtagere i den pædagogiske praksis (en bestemt type pædagogik), og om en 

bestemt måde at evaluere transmissionsprocesser på. Hvor der er stærk adskillelse mellem 

kategorier, dvs. stærk grænsedragning, kan man sige, at der er K+ relationer; magtdelingen er synlig 

og fremherskende. Hvor der er ringe adskillelse mellem kategorier, kan man på lignende vis sige, at 

der er K- relationer; magtdelingen er mindre synlig, og der kan være tale om mere demokratiske 

forhold. Samme princip gælder for rammesætning: R+ henviser til en stærk kontrol af 

klassifikationer, og R- henviser til en mere løs, mindre synlig og muligvis mere demokratisk 

kontrol/forhandling af klassifikationer. 

Set i forhold til det tidligere arbejde om restringerede og elaborerede koder udgjorde 

begrebsparrene klassifikation og rammesætning en udvidelse af teorien, idet de eksplicerede 

mekanismerne, hvorved den restringerede og elaborerede kode blev skabt. Man kan sige, at 

begreberne forbandt koderne med magtens og kontrollens sprog, herunder magten og kontrollen i 

lokale pædagogiske sammenhænge. Bernstein begyndte således at tale om pædagogiske koder – 

eller kodemodaliteter – i stedet for, som før, restringeret og elaboreret kode. Han havde nu 

gennemskuet mekanismerne, hvorved koderne blev skabt (jf. det konstruktivistiske fokus), og 

dermed havde han selv åbnet op for muligheden af flere forskellige koder – eller kodemodaliteter. I 

en opfølgende artikel fra år 2000 (oprindeligt udkommet i en tidligere version i form af artiklen 

”Codes, Modalities and the Process of Cultural Reproduction: a Model”, 1981) opstillede Bernstein 

således følgende formel til at udregne kodemodaliteter: E = K+- / R+- (Bernstein, 2001b: 82). E står 

for elaboreret orientering, fordi Bernstein stadig anså kodemodaliteter, mangfoldige eller ej, for at 

være af en abstrakt natur, og K+- / R+- står for stærk eller svag klassifikation/rammesætning. På 

baggrund af denne formel mente Bernstein, at man kunne beskrive kodemodaliteten i enhver 

pædagogisk praksis (som kunne handle om uddannelse såvel som den relation, der udspiller sig 

mellem læge og patient, præst og menighed, psykolog og klient osv.). Dermed mente han også, at 
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man kunne studere, hvilke kommunikationsformer, hvilken adfærd og hvilke positioner der blandt 

modtagerne i en pædagogisk praksis blev vurderet som legitime eller illegitime ”meddelelser”. For 

modtagerne handler det nemlig om, ifølge Bernstein, at de skal tilegne sig kodemodaliteten og bedst 

muligt forsøge at reproducere denne ved hjælp af bestemte præstationer (sproglige såvel som 

kropslige). De elever, der tilegner sig kodemodaliteten (eller kender den hjemmefra), har bedre 

mulighed for at opnå succes end de elever, der ikke tilegner sig kodemodaliteten. Bernstein kalder 

også denne differentierings- og sorteringsmekanisme for det at besidde eller ikke besidde 

identificerings- og effektueringsregler. Identificeringsregler henviser til de regler ”…i kraft af hvilke 

individet indser det specifikke ved den kontekst, hvori det befinder sig”, og effektueringsregler 

henviser til de regler, som ”…fastlægger, hvordan vi komponerer betydninger og gør dem alment 

forståelige” (Bernstein, 2001b: 84-85). Tilegnelsen eller ikke-tilegnelsen af kodemodaliteten 

medvirker i sidste ende til skabelsen af det, som Bernstein kaldte for pædagogiske subjekter med 

bestemte typer af klassebevidsthed.  

Et sidste forhold omkring klassifikation og rammesætning skal omtales, idet min måde 

at operationalisere teorien på afhænger af dette forhold (uddybes i næste kapitel). Kort fortalt 

handler det om, at klassifikationer ikke opfattes som synlige aspekter i den pædagogiske praksis. I 

stedet opfattes de som underliggende strukturer, der bl.a. viser sig via rammesætningen. Dermed 

kan rammesætning siges at være en synlig manifestation af klassifikationer, hvilket ofte viser sig 

som kontrol af  

 

 udvælgelse eller selektion af det, der kommunikeres 

 kommunikationens rækkefølge (hvad kommer først, hvad kommer næst osv.) 

 kommunikationens tempo (hastigheden for den forventede tilegnelse) 

 kriterier (hvad der anses som en legitim meddelelse) 

 kontrollen over det sociale grundlag som muliggør formidlingen (reglerne for den sociale 

orden) (Bernstein, 2001b: 80). 

 

Som før nævnt kan rammesætning, ligesom klassifikationer, være enten stærk (R+) eller svag (R-), 

synlig eller usynlig. Ved en stærk rammesætning har afsenderen tydelig kontrol over udvælgelse, 

rækkefølge, tempo, kriterier og det sociale grundlag. Bernstein kaldte også denne kodemodalitet for 

synlig pædagogik. Hvor der er svag rammesætning, har modtageren tilsyneladende mere at skulle 

have sagt i forhold til udvælgelse, rækkefølge osv. Jeg understreger tilsyneladende, fordi der også 

kan være tale om en type pædagogik, hvori indflydelsen er illusorisk, dvs. hvor afsenderen i 
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virkeligheden styrer efter kriterier, som kun er kendt af ham eller hende. Kriterierne for en sådan 

type pædagogik er ofte udvikling/fremvisning af forskellige former for kompetencer, som 

afsenderen har kendskab til via psykologiske teorier. I det skjulte vurderes modtagernes sproglige 

såvel som kropslige meddelelser efter disse kriterier, og på den måde er det stadig afsenderen, der, 

om end på en mindre direkte måde, sætter dagsordenen for modtagerne i den pædagogiske praksis. 

Bernstein kaldte denne kodemodalitet for usynlig pædagogik (Bernstein, 2001a: 101).  

 

3.4 Den pædagogiske anordning  

 

Arbejdet omkring den pædagogiske anordning kan tidsmæssigt bestemmes til begyndelsen af 

1990’erne med udgivelsen af artiklen ”The Social Construction of Pedagogic Discourse” (på dansk 

under navnet ”Social konstruktion af pædagogisk diskurs”, se Bernstein, 2001c). Men allerede i 

essayet ”Aspects of the Relations Between Education and Production”, som stammer fra 1977 (se 

Bernstein, 1977: Kap. 8), findes der ansatser til teorien omkring den pædagogiske anordning. 

Bernstein har selv karakteriseret denne del af sin forskning som et fokus på relationer i uddannelse, 

hvilket han mente stod i opposition til f.eks. Bourdieus fokus på relationer til uddannelse 

(Bernstein, 2001c: 135-136). Bernstein mente, at Bourdieus teori koncentrerede sig om skolens 

reproduktion, dens input og output , og at han dermed overså de interne formidlings- og 

tilegnelsesprocesser, som muliggjorde denne reproduktion. Det var netop her, Bernstein satte ind 

med den senere del af sin forskning, herunder teorien om den pædagogiske anordning. På den måde 

fortsatte arbejdet omkring den pædagogiske anordning altså i samme konstruktivistiske spor, som 

arbejdet omkring klassifikation og rammesætning havde startet.    

Men hvor klassifikations- og rammesætningsbegrebet udsprang af et meget 

praksisnært arbejde, som handlede om at bestemme mekanismerne bagved de pædagogiske koder 

og deres modaliteter, udsprang arbejdet omkring den pædagogiske anordning af et forsøg på at tage 

et skridt væk fra selve den pædagogiske praksis. Således rettede Bernstein opmærksomheden mod 

processen, hvorved eksterne diskurser i form af f.eks. universitets- eller håndværksfag bliver 

transformeret til interne diskurser inden for pædagogikkens eget felt, f.eks. i form af skolefag som 

dansk, engelsk eller sløjd. Bernstein brugte begrebet den pædagogiske anordning til at beskrive 

denne mekanisme med. Den pædagogiske anordning kan dermed betragtes som pædagogikkens 

eget felt, som menes at fungere med relativ autonomi fra staten og øvrige felter i samfundet. 

Bernstein brugte selv metaforen om en bærebølge – eller et relæ – der viderestiller og i den proces 
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transformerer eksterne relationer til interne relationer: ”Tænk på en bærebølge. Her må man skelne 

mellem bølgen og det, den overfører. Hvad, den overfører, afhænger af bølgens grundlæggende 

egenskaber. Tænk på en radiomodtager (…). Når tuneren er afstemt med en frekvens, er det, man 

hører, en funktion af det system, som overfører signalet; det system, som overfører signalet, har 

allerede reguleret det” (Bernstein, 2001c: 137).  

Bernstein mente, at den pædagogiske anordning fungerede i kraft af tre regler. For det 

første de såkaldt distributive regler. Disse regler regulerer produktionen og distributionen af to 

forskellige former for viden: Esoterisk og verdslig viden, det tænkelige og det utænkelige 

(Bernstein, 2000: 29). I simple samfund, hvad angår arbejdsdeling, reguleres det utænkelige typisk 

af et religiøst system, mens det i mere moderne samfund reguleres af de højere læreanstalter – 

typisk universiteter  

For det andet rekontekstualiseringsregler. Disse regler regulerer cirkulationen og 

optagelsen af diskurser fra de højere læreanstalter til de pædagogiske reproduktionsfelter, f.eks. det 

primære, sekundære og videregående uddannelsessystem. Bernstein definerede 

rekontekstualiseringsregler som ”… a principle, not a discourse. It is the principle by which other 

discourses are approriated and brought into a special relationship with each other, for the purpose 

of their selective transmission and acquisition” (Bernstein, 2000: 32). På baggrund af dette princip 

mente Bernstein, at der opstod ”pædagogiske diskurser”. Disse inddelte han yderligere i en 

regulativ diskurs og en undervisningsdiskurs. Den regulative diskurs definerede han som diskursen 

for social orden, hierarkiske relationer og identiteter, mens han definerede undervisningsdiskursen 

som en kompetencediskurs, der formidler specialiseret viden, færdigheder og kompetencer 

(Bernstein, 2001c: 151). Den regulative diskurs er altid den dominerende diskurs, forstået på den 

måde at reglerne for social orden kommer før, og er bestemmende for, reglerne for formidling af 

viden, færdigheder og kompetencer.15 Det skal dog understreges, at den regulative diskurs og 

undervisningsdiskursen kun kan adskilles fra hinanden på et analytisk plan; empirisk er de altid 

indlejrede i hinanden som én og samme pædagogiske diskurs. Som sådan er pædagogisk diskurs et 

mellemrum, hvori ideologi kan få lov at spille en rolle, dvs. et sted, hvor det utænkelige ganske vist 

                                                 
15 I visse receptioner af Bernstein er det blevet diskuteret, hvorvidt dette princip stadig holder, og hvorvidt Bernstein 
selv holdt fast i princippet i sine seneste arbejder. Johan Muller (2006) argumenterer f.eks. for en modereret version af 
princippet, hvor han på den ene side fastholder, at rekontekstualisering må bygge på antagelser om et socialt grundlag, 
men på den anden side siger, at rekontekstualiserede diskurser har deres egen indre logik, som er uafhængig af det 
sociale grundlag. Muller finder opbakning til denne tolkning i Bernsteins essay om vertikal og horisontal diskurs 
(Bernstein, 2001d).      
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kontrolleres i relation til det tænkelige, men hvor det utænkelige samtidig udsætter sig selv for 

muligheden af at blive omtænkt.    

For det tredje de evaluerende regler. Disse regler skal forstås som den lokale praksis 

mellem bl.a. undervisere og studerende (afsendere og modtagere), i kraft af hvilken diskurser og 

magtrelationer bliver kontrolleret, forhandlet og produceret. Denne praksis beskrev Bernstein ved 

hjælp af tre dimensioner, som han lokaliserede på tre niveauer: Det drejer sig om 1) tid, tekst og 

rum på et abstrakt niveau, 2) alder, indhold og kontekst på et mere konkret niveau, og 3) tilegnelse, 

evaluering og formidling på et praksisniveau. Pædagogisk diskurs mentes at blive tilpasset praksis 

ud fra først nogle helt abstrakte antagelser om f.eks. tid, derefter nogle mere konkrete antagelser om 

forskellige aldersgrupper og endelig nogle specifikke antagelser om, hvordan bestemte klassetrin 

tilegner sig et fagligt stof. På den måde mente Bernstein, at det sidste niveau – alder, evaluering og 

formidling – kunne vise, hvad hele den pædagogiske anordning drejede sig om. Som han selv 

formulerede det: ”Evaluation condenses the meaning of the whole device” (Bernstein, 2000: 32). 

Ved at studere en praksis’ evalueringsprocesser, og dermed dens forestillinger om de rette 

sammenhænge mellem alder, formidling og tilegnelse, er det kort sagt muligt, ud fra dette 

perspektiv, at studere hele den pædagogiske anordning.   

 

3.5 Pædagogik og neoliberal uddannelsespolitik  

 

I det følgende afsnit vil jeg komme ind på Bernsteins seneste refleksioner og begreber. Som før 

nævnt vil denne del af teorien blive anvendt i den afsluttende diskussion om akademisering og 

professionalisering af pædagoger som faggruppe. Dette skyldes, at der i de pågældende arbejder 

findes ansatser til at forstå sammenhænge mellem uddannelsespolitik og professionsudvikling med. 

Disse ansatser handler mere præcist om bestemte antagelser vedrørende sammenhænge mellem 

neoliberal uddannelsespolitik, viden, pædagogik og identitet.  I afsnittet vil jeg således beskrive, 

hvad Bernstein opfattede som motoren i den neoliberale uddannelsespolitik, nemlig markedet, og 

derefter vil jeg beskrive, hvordan Bernstein forsøgte at forbinde markedets kræfter med forskellige 

ændringer af viden, pædagogik og identitet. 

 

Marked, viden og pædagogik 
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Angående motoren i den neoliberale uddannelsespolitik, og i neoliberalismen generelt, så var denne 

som sagt synonym med markedet for Bernstein. Mere præcist var det først Margaret Thatchers og 

senere New Labours uddannelsespolitik, der, ifølge Bernstein, indførte markedet som et 

dominerende styringsprincip i den engelske uddannelsessektor.16 Det er der i dag ikke noget 

revolutionerende i at sige, men når det gælder betydningen for viden, pædagogik og identitet, mener 

jeg stadig, at Bernstein havde fat i noget banebrydende. Ikke mindst i måden, hvorpå han beskrev 

dette.  

I artiklen ”Thoughts on the Trivium and Quadrivium: The divorce of Knowledge from 

the Knower” (Bernstein, 2000: 81-86) indleder Bernstein en diskussion af forskellen mellem den 

middelalderlige vidensopfattelse og nutidens vidensopfattelse. I middelalderen var 

vidensopfattelsen domineret af kristendommen, hvilket indebar et styrkeforhold mellem Trivium 

(grammatik, logik og retorik) og Quadrivium (regning, astronomi, geometri og musik) i Triviums 

favør. Trivium var den dominerende vidensform, idet den var relateret til menneskets indre verden, 

som igen var forbundet med Kristus og hans rige, mens Quadrivium var relateret til den ydre og 

dermed ikke-guddommelige verden. I nutiden er dette styrkeforhold vendt på hovedet, ifølge 

Bernstein, således at Quadrivium er blevet den dominerende vidensform. Dette skyldes markedet, 

som efterspørger viden, der kan bruges til profitskabelse. I denne henseende er Quadrivium mere 

anvendelig end Trivium, og dette forrykker altså styrkeforholdet mellem de to vidensformer. Det 

indebærer yderligere, at der opstår et nyt forhold mellem menneske og viden: Hvor viden var 

uløseligt knyttet til mennesket i middelalderen, er viden i dag blevet afskåret fra mennesket og 

tilhører i stedet markedet. Bernstein beskrev dette på følgende måde:  

 

Knowledge is divorced from persons, their commitments, their personal dedications. (…) 
Knowledge, after nearly a thousand years, is divorced from inwardness and literally 
dehumanised. Once knowledge is divorced from inwardness, from commitments, from 
personal dedication, from the deep structure of the self, then people may be moved about, 
substituted for each other and excluded from the market (Bernstein, 2000: 86).  

 

Denne opdeling mellem viden og menneske fik Bernstein til at tvivle på, om der overhovedet er 

noget, der kan kaldes for pædagogik længere? I sit manuskript til videokonferencen i Lissabon den 

16. juni 2000, brugte Bernstein således titlen ”From Pedagogies to Knowledges” til at beskrive dette 

forhold med (se Bernstein, 2001g). Ydermere talte han om ”The Totally Pedagogised Society”, som 

                                                 
16 Se i den forbindelse Lowe (2007) for en historisk analyse af uddannelsespolitikken under Thatcher og New Labour.  
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han f.eks. forbandt med det OECD-anerkendte begreb om livslang læring: Menneskevidenskaberne 

er blevet reduceret til instrumenter for markedet, de bliver i stigende grad rettet mod at udvikle ny 

viden, hvormed det er muligt at styre menneskers følelser, tanker og relationer på mere forfinede 

måder.17              

Bernstein uddybede disse tanker i artiklen ”Pædagogisering af viden: studier i 

rekontekstualisering” (Bernstein, 2001e). Artiklen var ansporet af kompetencebegrebets indtog i 

uddannelsesverdenen i begyndelsen af 90’erne, og den udgjorde således et forsøg på at analysere, 

hvad dette begreb har betydet for pædagogikken set i forhold til mere traditionelle/fagorienterede 

former for pædagogik. Artiklen trækker på den tidligere begrebssætning af synlig og usynlig 

pædagogik, men den forsøger at komme videre end dette, idet begge typer pædagogik ændrer 

karakter under en neoliberal uddannelsespolitik.18 Bernstein indleder dog artiklen med at diskutere 

kompetence og præstation i forholdsvist velkendte termer, dvs. som to abstrakte modeller, der 

svarer til henholdsvis usynlig og synlig pædagogik. For kompetencemodeller gælder det således, at 

de er svagt klassificerede, evalueret på graden af tilstedeværelse, kontrolleret implicit, tekstmæssigt 

baseret på modtagerens kompetenceudvikling, professionelt autonome og omkostningskrævende. 

For præstationsmodeller gælder det, at de er stærkt klassificerede, evalueret på graden af fravær, 

kontrolleret eksplicit, tekstmæssigt baseret på modtagerens præstation i relation til faglige 

forskrifter, professionelt autonome såvel som afhængige (afhænger af hvorvidt der er tale om en 

elite- eller markedsafhængig institution) og omkostningssvage (Bernstein, 2001e: 192). Oven på 

disse sondringer udvider Bernstein med yderligere en skelnen mellem forskellige modi relateret til 

hver af de to modeller.  

Kompetencemodeller differentieres på tre modi: For det første en liberal/progressiv 

pædagogik; her tænkes på en intra-centreret pædagogik, der bygger på bl.a. Piagets emancipatoriske 

børneopfattelse, og som er opstået i opposition til autoritære former for opdragelse. For det andet en 

populistisk modus; Bernstein uddyber ikke denne synderligt, men han omtaler den dog som en 

”lokal” pædagogik, der bl.a. kan være centreret omkring klasse-, etniske- eller regionale spørgsmål. 

                                                 
17 I Olsén, Nielsen og Nielsen (2006) diskuteres det på lignende vis – men ud fra et kritisk teoretisk standpunkt – om det 
er muligt at forestille sig udvikling uden erfaring? Og i Jørgensen (2008) stilles spørgsmålet, hvad der sker med ledelse, 
når fortælling og dialog bliver erstattet af information og evaluering?  
18 Jeg har tidligere beskæftiget mig med transformationer af den progressive pædagogik under en neoliberal 
uddannelsespolitik. I Bøje (2004) analyserede jeg den ”uhellige alliance” mellem progressive og neoliberale 
uddannelsesforestillinger i relation til projektarbejdet i gymnasiet, og jeg har siden deltaget i forskningsprojektet 
”Gymnasiereform 2005” med øvrig deltagelse af Lene Larsen, RUC, Peter Henrik Raae, SDU, og Katrin Hjort, SDU. 
Forskningsprojektet har resulteret i flere forskellige publikationer, se f.eks. Bøje, Hjort, Larsen og Raae (2006a, b), 
Hjort (2007), Larsen (2007), Raae (2008) og Bøje (2007, 2008).   
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For det tredje en radikal modus; her tænkes på Freire og på et fælles pædagogisk projekt om 

befrielse af den undertrykte klasse.  

Præstationsmodeller differentieres ligeledes på tre modi: For det første som det, 

Bernstein kalder for singulære modi; hermed menes fagfaglige diskurser, eller bare fag, som 

tilegner sig særlige rum, tekster, praksisser, adgangsregler, eksaminationer m.m. i skolen. For det 

andet regionale modi; disse skal forstås som grænseflader mellem fag og discipliner, dvs. som 

tværfaglige rekontekstualiseringer af viden, der i højere grad er orienteret mod anvendelse end mod 

identitetsskabelse. Som eksempler på disse modi nævner Bernstein fag som medicin, journalistik, 

ingeniørvidenskab og turisme. For det tredje generiske modi; disse skal ses som forsøg på at tænke 

økonomien ind i grundskolen. Egentlig er der tale om en pædagogisk form, som er udviklet i 

relation til voksenuddannelsessystemet. På dette felt har Arbejdsministeriet i England spillet en 

afgørende rolle, idet det har italesat kompetencer som almene færdigheder – dvs. som 

ydredefinerede operationer, som alle skal være i besiddelse af for at kunne fungere på et fleksibelt 

arbejdsmarked.19 Denne forståelse af kompetence hviler i bund og grund på et økonomisk og 

dermed præstationsorienteret syn på uddannelse, idet kompetence gøres til en markedsfaktor.20 Som 

pædagogisk form kan man dermed sige, at de generiske modi kombinerer kompetencemodellen 

med præstationsmodellen ved at skjule den sidstnævnte i den førstnævnte. Sproget minder om den 

intra-centrerede og terapeutiske orientering i kompetencemodellen, men bagved dette gemmer der 

sig en fluebensafkrydsende pædagogik med fokus på ydredefinerede standarder.  

Selvom alle disse modi udspringer af forskellige teoretiske og ideologiske 

standpunkter, har de, ifølge Bernstein, i dag det tilfælles, at de er drevet af en økonomisk 

rationalitet. Når de forskellige modi – eller pædagogikker – institutionaliseres i 

uddannelsessammenhænge, sker der nemlig det, at de styres af markedslogikker. Organisationerne, 

som pædagogikkerne udmøntes i, fungerer i dag på markedets præmisser, og derfor er det indirekte 

markedet og de økonomiske hensyn, der styrer pædagogikken. Dette sker dog ikke på nogen enkel 

måde; for eksempel kan der ske det, at de forskellige modi mikses med økonomiske rationaler, 

således at pædagogik og økonomi optræder i adskilte og dog sammenhængende former. Det er bl.a. 

det, der sker, når singulære modi (traditionelle fag) indlejres i markedsstyrede organisationer.21  

                                                 
19 I Danmark kan Almenkvalificeringsprojektet på RUC ses som en variant af dette – om end ud fra andre og mere 
kritiske intentioner. Se f.eks. Illeris mfl. (1995).  
20 Se i øvrigt Young (2010).  
21 Aktuelt synes dette at finde sted i forbindelse med den danske gymnasiereform og gymnasiets samtidige overgang til 
selveje. For analyser af gymnasiereformen, se f.eks. Bøje mfl. (2006a, b). For en præliminær analyse af nogle af 
konsekvenserne af gymnasiets selveje, se Nørregård (2010).     
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Bernstein beskrev dette ’miks’ som en ”… indlejring af en bagudskuende pædagogisk 

kultur i en fremadrettet ledelseskultur” (Bernstein, 2001e: 210). Denne situation mente han bl.a. 

kommer til udtryk ved, at elevernes præstationer i stigende grad bliver til indikatorer på skolernes 

præstationer: Der måles på karakterer, adfærd, tiltrækning og fastholdelse osv., og disse målinger 

danner grundlag for tildeling af ressourcer og sanktioner, hvilket igen danner grundlag for skolernes 

konkurrenceposition på et marked for uddannelse.22 Umiddelbart kan det være svært at se, hvordan 

dette ændrer på karakteren af de singulære modi – de er f.eks. stadig defineret gennem et nationalt 

og statsautoriseret curriculum – men målingen af elevernes præstationer i quasi-økonomiens 

tjeneste ser alligevel ud til at medføre en ændret pædagogik. En pædagogik, hvor formen måske er 

den samme, men hvor målet er et andet: Målet er ikke længere viden for videns egen skyld, men 

viden for vækstens og i sidste ende økonomiens skyld. Bernstein mente således også, at dette 

medførte en ændring af den pædagogiske identitet. Den vil jeg, som det sidste i denne fremstilling 

af Bernsteins teori, omtale i det følgende.      

 

Den pædagogiske identitet 

 

Bernsteins mest udviklede forsøg på at sige noget om identitet findes i artiklen ”Official Knowledge 

and Pedagogic Identities: The Politics of Recontextualisation” (Bernstein, 2000: 65-79). I denne 

artikel udvikler Bernstein en model, der beskriver fire pædagogiske identiteter, som hver især har 

nær forbindelse til de ovenfor beskrevne pædagogikker. Modellen ser ud på følgende vis:          

                                                 
22 I anden litteratur er dette fænomen blevet omtalt som en overgang fra ”performance” til ”performativity”. Se f.eks. 
Ball (2003a). Accountability, ansvarliggørelse og evalueringskultur er lidt andre men i princippet tilsvarende måder at 
beskrive det samme fænomen på. Om udbredelsen af disse ord og teknologier se f.eks. Wrigley (2003), Goodson and 
Hargreaves (2003), Jeffrey and Woods (1996), Lundahl (2002).    
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Retrospective                                                                                Prospective      

(Old conservative)              (Neo-Conservative) 

       

        

Differentiated     Integrated 

De-Centred (Market)                       De-centred (Therapeutic) 

(Neo-liberal)                      (Professionals) 

 

 

Retrospektive pædagogiske identiteter (øverst til venstre) beskriver Bernstein som 

bygget op omkring ”…national, religious, cultural, grand narratives of the past” (Bernstein, 2000: 

66). De kan mere præcist ses som et forsøg på at stabilisere fortiden i nutiden, idet de bliver 

reguleret via input i stedet for output – dvs. via curriculum i stedet for økonomi/performativity. 

Faktisk har de kun meget indirekte relationer til økonomien, ifølge Bernstein. Som eksempler på 

disse identiteter nævner Bernstein fundamentalistiske og elitære grupper. Fundamentalister bygger 

typisk deres identitet op omkring mytiske læsninger af fortiden, elitære identiteter bygges derimod 

op omkring finkultur, og de reproduceres i institutioner, som kun overklassen har adgang til. Man 

kan se en forbindelse mellem retrospektive pædagogiske identiteter og præstationspædagogikken, 

specielt de singulære modi.  

De-centrerede markedsidentiteter (nederst til venstre) er, som navnet signalerer, 

bundet op på markedet. Det indebærer, at de er fleksible, kortsigtede, udadvendte, kontraktuelle og 

frit flydende a la penge. Andetsteds (Bernstein, 2001g) bruger Bernstein ordene ”trainability” og 

”emptiness” til at beskrive disse identiteter med. Institutionelt bliver de konstrueret som forsøg på at 

udbyde en vare, der forventes at matche markedets efterspørgsel, og Bernstein kalder dem således 

også for instrumentelle identiteter. Denne titel refererer til den strategi, en markedsidentitet kan 

forventes at indeholde. Bernstein spørger: Når identiteten tømmes for historie og tradition, hvordan 

kan man da forvente, at den forholder sig til sig selv? Hvordan genkender individet kort sagt sig 

selv og andre? Det gør det via forbrug, lyder Bernsteins svar (Bernstein, 2001g: 366). 

Re-Centred State 
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Forbrugsvaner bliver altså til denne identitets svar på markedets styring. Man kan se en forbindelse 

mellem de-centrerede markedsidentiteter og den generiske modus.  

De-centrerede, terapeutiske identiteter (nederst til højre) svarer i væsentlighed til 

identitetsforestillingerne i den progressive pædagogik. Bernstein ofrer ikke meget energi på at 

beskrive denne identitet, måske fordi han allerede havde beskrevet den som led i beskrivelsen af 

den usynlige pædagogik, men også fordi den, ifølge Bernstein, ikke længere spiller nogen væsentlig 

rolle i uddannelsespolitikken. Den er gradvist blevet erstattet af en de-centreret markedsidentitet, 

mener Bernstein. Af rent principielle årsager inkluderer Bernstein dog identiteten i sin model, og 

han adskiller den bl.a. fra den de-centrerede markedsidentitet ved hjælp af følgende kommentar: ”If 

the instrumental is dependent upon the segmentations of the shopping mall, then the therapeutic is 

dependent upon internal making sense procedures [of] the external segmentation” (Bernstein, 2000: 

73).  

Prospektive pædagogiske identiteter (øverst til højre) ses som et forsøg på at 

restaurere fortiden i nutiden med henblik på en forestillet fremtid. Som sådan er de 

fusionsprodukter, hvor noget gammelt udvælges med særlig omtanke og smeltes sammen med 

noget nutidigt i forsøget på at opnå et fremtidigt resultat. Beskrivelsen af disse identiteter er direkte 

relateret til først Thatchers og sidenhen Blairs måde at føre politik på. Under Thatcher var det 

særligt begreberne ”nation”, ”family”, ”individual responsibility” og ”individual enterprise”, der 

blev ført politik igennem. Dette skete ved hjælp af hendes berømte bemærkning om, at “…there is 

no such thing as society. There are individual men and women, and there are families” (her citeret i 

Dean, 1999: 151). Ved at bortskrive samfundet kunne de ’virkelige’ fænomener – nation, familie og 

individer – bruges til at legitimere en ny form for økonomisk ansvarlighed. Under Blair forholdte 

det sig lidt anderledes, idet det nu var begreberne “community” og ”belonging”, der blev ført politik 

igennem. Disse begreber blev brugt til at forsikre vælgerne om, at det ’gamle’ Labour stadig var der 

men under formerne af et ’nyt’ og mere økonomisk ansvarligt Labour.  

Hvorom alting er, var det Thatchers og Blairs politikker, Bernstein opfattede som 

baggrunden for det ’miks’, jeg omtalte ovenfor: En indlejring af en bagudskuende pædagogisk 

kultur i en fremadrettet ledelseskultur. For den pædagogiske identitet betyder dette ’miks’, at den 

bliver skør – den bliver schizoid, som Bernstein formulerede det (Bernstein, 2000: 78). Den skal på 

den ene side tilfredsstille et almindeligt curriculum, der forudsætter hierarkiske relationer og 

stabilitet, og på den anden side skal den være fleksibel og valgorienteret i forhold til markedet. På 
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den måde kan man sige, at det er den regulative diskurs (diskursen for social orden), der ikke kan 

blive enig med sig selv i denne diskurskonstellation. 23  

 

3.7 Opsummering  

 

I dette kapitel har jeg redegjort for Bernsteins teoridannelse. Jeg har diskuteret historiske 

bevægelser i forfatterskabet, og jeg har udpeget hvilke dele af dette, jeg vil anvende hvor i 

afhandlingens analyser. I næste kapitel vil jeg – blandt andet – beskrive, hvordan jeg 

operationaliserer Bernstein i en genstandsspecifik analysestrategi.   

                                                 
23 Der findes i dag et aktivt miljø af Bernstein-inspirerede forskere, som forsøger at videreudvikle hans seneste 
refleksioner og begrebsdannelse vedrørende pædagogik og neoliberal uddannelsespolitik (se f.eks. Beck, 2006; Bourne, 
2004; Arnot and Reay, 2004; Morais and Neves, 2006; Sadovnik, 2006; Hasan, 2006). Inspiration herfra vil blive 
anvendt i forhold til operationaliseringen af Bernstein.          
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Kapitel 4: Metodologi 

 

I dette kapitel vil jeg beskrive afhandlingens metodologi. Denne består af to dele: Dels en 

beskrivelse af mit feltarbejde og min empiriproduktion (afsnit 4.2-4.5) og dels en beskrivelse af min 

analysestrategi, dvs. min måde at operationalisere Bernstein på (afsnit 4.6). Før jeg kommer til 

beskrivelsen af mit feltarbejde, vil jeg dog lægge ud med ganske kort at ridse afhandlingens 

empiriske grundlag op.  

 

4.1 Afhandlingens empiriske grundlag 

 

Som nævnt i kapitel 1 er afhandlingens empiriske grundlag fremkommet ved hjælp af et feltarbejde 

på et udvalgt pædagogseminarium i hovedstadsområdet. Udstrækningen af dette feltarbejde har 

været på ca. et halvt år, et semester godt og vel, fordelt med nogenlunde med det samme antal 

observationstimer over hele forløbet. Dvs. med gennemsnitligt 3 dages observation pr. uge á 6-8 

timer. Alt i alt svarer det til ca. 500 observationstimer. Ifølge min egen vurdering lever dette op til 

standardvolumen af et uddannelsesetnografisk feltarbejde (se f.eks. Spindler and Spindler, 1992: 

65), og til mit formål har det under alle omstændigheder været nok. Igennem dette feltarbejde har 

jeg produceret forskellige former for empiri. Det nærmere omfang samt karakteren af dette 

materiale fremgår af bilag 1.  

 

4.2 Feltarbejdet og dets forløb  

 

I det følgende afsnit vil jeg beskrive feltarbejdet, som lå til grund for min empiriproduktion. Dette 

sker ved, at jeg starter med at positionere mit feltarbejde i forhold til, hvad det generelt vil sige at 

lave feltarbejde, og slutter med at beskrive den konkrete proces omkring dette studies feltarbejde.  

 

Feltarbejde som et samlet vidensprojekt  

 

Som nævnt er projektets empiri fremkommet gennem et feltarbejde på et pædagogseminarium i 

Hovedstadsområdet. Dette feltarbejde skal ikke opfattes som et klassisk antropologisk feltarbejde, 

hvor en fremmed kultur, et fællesskab eller et helt samfund studeres over en længere årrække med 

henblik på en etnografisk beskrivelse af denne kultur. Projektet har ikke haft den slags tid til 
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rådighed, og desuden har det aldrig været min ambition at lave en sådan kulturanalyse. Som jeg 

antydede ovenfor (afsnit 4.1), opfatter jeg snarere feltarbejdet i tråd med uddannelsesetnografien, 

hvor indenfor feltarbejde er en kortere og mere afgrænset proces (se f.eks. Spindler and Spindler, 

1992; Wolcott, 1994; Stubbs and Delamont, 1979; Delamont, 1976, 1984; Ball, 1984; Willis, 1977; 

Becker, Geer and Hughes, 1968; Andersen og Kampmann, 2002; Andersen, 2005).  

Når denne forskel til det klassisk antropologiske feltarbejde er nævnt, er det dog 

meget langt henad vejen den antropologiske erkendelsesinteresse, der kendetegner både 

uddannelsesetnografien og mit feltarbejde. Dvs. det vidensprojekt, som Kirsten Hastrup har kaldt 

for disciplineret opmærksomhed (Hastrup, 2003: 405). Den disciplinerede opmærksomhed handler 

om ”…vejen ind på indersiden af andre menneskers verden” (Hastrup, 2003: 402). For 

feltarbejderen gælder det om at bevæge sig denne vej. Dette indbefatter, uanset hvor kort eller lang 

tid der er til det, at han eller hun lader sig integrere i det fællesskab, der studeres, med henblik på at 

beskrive det indefra – en såkaldt emisk beskrivelse. I anden omgang gælder det om at bevæge sig 

ud af fællesskabet med henblik på at beskrive det udefra – en såkaldt etisk beskrivelse. Dvs. en 

beskrivelse, der baseres på den særlige retning, som forskeren vælger at give sin opmærksomhed – i 

mit tilfælde et teoretisk informeret fokus på differentiering og sortering. De to processer tilsammen 

skaber ifølge Hastrup (2003) det antropologiske vidensprojekt.  

Noget af det, der gjorde mit feltarbejde til et antropologisk inspireret feltarbejde, var 

det forhold, at jeg skærpede mine forskningsspørgsmål via mødet med felten (Hastrup, 2003: 404; 

Spindler and Spindler, 1992: 65). Inden feltarbejdet havde jeg en del antagelser om, hvad jeg skulle 

studere, og hvordan jeg skulle gøre dette. Blandt andet havde jeg en idé om, at det var 

professionshøjskolerne, jeg skulle studere, og at jeg muligvis også skulle lave feltarbejde på et 

lærerseminarium med henblik på at få flere cases på professionshøjskolerne som en ny 

institutionsdannelse.24 I løbet af feltarbejdet skete der dog det, at mine antagelser og interesser 

omkring professionshøjskolen ikke viste sig at være dem, det var de mest interessante at forfølge. 

Der var så at sige ikke gods i dem, idet professionshøjskolen ikke figurerede som en afgørende 

faktor i seminariehverdagen.  

Et andet forhold, som gjorde mit feltarbejde til et antropologisk inspireret feltarbejde, 

var det forhold, at studiet foregik på et bestemt sted (Hastrup, 2003: 407). Inden for antropologien 

har der i de senere år været et slags opgør imod dette traditionelle kendetegn ved feltarbejdet. 

                                                 
24 Dette fik mig bl.a. til at foretage interview med tidligere CVU-rektorer og udviklingschefer i de pågældende CVU’er 
(se bilag 5-7).  
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Blandt andet har Gupta og Ferguson (1997) påpeget, at det for det første er svært at studere 

moderne steder som afgrænsede i tid, lokalitet og kultur, og for det andet at den traditionelle 

feltarbejder har haft en vis tendens til at ignorere det sted, som den etnografiske beskrivelse udgik 

fra – hvilket ofte har ført til etnocentrisme. Dette mener jeg er en legitim og nødvendig kritik af det 

antropologiske projekt, men samtidig mener jeg ikke, den anfægter kernen i projektet, nemlig at den 

enkelte feltarbejder, uanset om han eller hun studerer ét eller flere steder, må indrette sig på 

lokaliteten og ikke omvendt (Hastrup, 2003: 407).  

Dette kan man også sige, at jeg gjorde i mit feltarbejde. Dvs. jeg brugte lokaliteten og 

dens særegenhed til at skærpe mine forskningsspørgsmål og til at nå frem til kvalitative, specifikke 

og komplekse analyser af de studerede fænomener.  

 

Udvælgelse og adgang til et bestemt forløb  

 

Feltarbejdet blev gennemført som et forløbsstudie. Dvs. et studie, hvori der findes en progression 

(Hammersley and Atkinson, 2007: 195) – i dette tilfælde en progression i forhold til at identificere 

seminariets differentierings- og sorteringsprocesser. Jeg vil i det følgende beskrive, hvilke 

overvejelser der lå bag prioriteringen af denne forløbsstruktur, hvori forløbet bestod og endelig mit 

arbejde med at få adgang til forløbet. Den særlige form for analyse, som dette førte til, vil blive 

beskrevet i afsnit 4.5. 

Det kan i udgangspunktet siges at have været overvejelser omkring seminariet, der lå 

bag min udvælgelse af et bestemt forløb på seminariet. Disse overvejelser handlede bl.a. om, at jeg 

anså seminariet for stedet, hvor en stadig mere væsentlig del af professionsudviklingen foregik, og 

at jeg var interesseret i at studere denne udvikling. Derudover handlede overvejelserne om, at der 

ikke er udført særlig mange systematiske undersøgelser af undervisningen i seminariet. Dette fik 

mig til at fokusere på seminarieundervisningen og f.eks. ikke på praktikken.  

I næste omgang overvejede jeg den forløbsmæssige karakter af feltarbejdet. Jeg 

ønskede at lave et nedslag i skolens curriculum, hvor et afgrænset forløb kunne identificeres, og 

hvor en almindelig klasse eller dens lignende kunne følges. En udvalgt klasse, som hed et hold i 

seminariets terminologi, ville give mig mulighed for at studere de samme mennesker over tid, 

hvilket var en forudsætning for at kunne bevæge mig ind på andre menneskers sociale verden.   

Forbundet med disse overvejelser havde jeg også en ambition om i et vist omfang at 

afdække seminarieundervisningen. Det giver sig selv, at jeg ikke kunne afdække hele denne praksis 
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– dvs. udannelsen fra start til slut – men jeg forsøgte så vidt muligt at finde på en måde at 

kompensere for dette. Til dette formål stillede jeg mig selv spørgsmålet: Hvilken generel bevægelse 

eller læreproces finder sted, når de studerende træder ind i seminariet, som nye studerende og fra 

praktikken, og hvor i uddannelsen kan jeg eventuelt studere en sådan bevægelse i kondenseret 

form? Ved hjælp af dette spørgsmål fandt jeg frem til et afgrænset forløb, som jeg vil beskrive om 

lidt.     

Før dette skal dog en sidste overvejelse omkring forløbet nævnes, en overvejelse som 

kan siges at stamme fra applikationen af Bernsteins teori. Kort fortalt handler dette om, at Bernstein 

mener, at en uddannelses underliggende kode viser sig særlig tydeligt under evalueringer (se kap. 3 

s. 54-55). For min udvælgelse af et forløb betød dette, at jeg ledte efter et forløb, som blev afsluttet 

med en eksamen – hvilket er en evaluering i Bernsteins optik. Derved håbede jeg, at jeg kunne 

iagttage uddannelsens underliggende kode mere klart. Fra et tidligere arbejde (Bøje, 2004) vidste 

jeg, at dette var muligt.  

Med hensyn til det udvalgte forløb så bestod dette af 6 underforløb, som havde 

følgende overskrifter: 1) praktikbearbejdning; 2) den faglige perspektivering; 3) gruppedannelse; 4) 

projektarbejde; 5) fremlæggelse; 6) eksamen. Overskrifterne stammer fra studieordningen, og de 

afspejler det, man kan kalde for den tænkte progression i denne.25 Den tænkte progression afspejler 

til gengæld den forestillede bevægelse eller læreproces, som jeg brugte som udgangspunkt for at 

udvælge et bestemt forløb, nemlig en proces der handler om at bevæge sig fra praktikken/praktiske 

erfaringer med arbejdet og ind på seminariet. På den måde mener jeg, at det udvalgte forløb 

repræsenterer et nogenlunde typisk billede på den læreproces, de studerende (forventes at) 

gennemgår på seminariet, herunder de differentierings- og sorteringsprocesser som finder sted, 

hvilket er det, dette studie fokuserer specifikt på.  

Adgangen til forløbet og til seminariet i det hele taget er vigtig at komme ind på, idet 

den fik konsekvenser for måden, hvorpå jeg iagttog og registrerede den pædagogiske praksis. 

Historien er i korthed den, at jeg ikke fik adgang til det seminarium, jeg først havde udvalgt, og 

desuden at jeg havde svært ved at ’trænge igennem’ det seminarium, jeg så fik adgang til. Den 

første del af historien er ikke så vigtig at komme nærmere ind på, men med hensyn til den anden del 

af historien – at jeg havde svært ved at trænge igennem – så betød dette, at jeg måtte knytte mig til 

en bestemt underviser, en slags Doc i Willam Whytes (1959) forstand, og derfra arbejde mig 

                                                 
25 Se bilag 10 samt 12 (s. 24-27) for en mere udførlig omtale af det samlede forløb samt modulet, som dette var 
organiseret inden for.  
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gradvist ind på de andre undervisere og deres forskellige praksisser – dvs. deres lektioner med den 

udvalgte klasse. Den pågældende underviser havde sagt ja til, at jeg måtte observere hans 

undervisning, men resten af underviserne i første omgang havde sagt nej. Dette betød, at der 

ventede et stort tillidsarbejde med hensyn til at overbevise det bredere lærerkollegium om, at jeg 

ikke var en slags evalueringsforsker, der havde til hensigt at evaluere eller korrigere dem på deres 

undervisningspraksis.  

Man kan sige, at tillidsarbejdet virkede, eftersom jeg gradvist fik adgang til alle 

underviserne og deres undervisningspraksisser. Dog kunne/ville jeg ikke optage undervisningen på 

bånd, sådan som jeg i forvejen havde forestillet mig, jeg skulle – eller sådan som jeg havde haft en 

vis idé om, at jeg skulle: Jeg ville ikke risikere at ødelægge den svært oparbejde tillidsrelation til 

underviserne ved at starte med at bede om lov til at optage dem, deres undervisning og deres 

studerende på bånd. Jeg brugte med andre ord det, som George og Louise Spindler (1992: 64) har 

kaldt for ”a sense of the appropriate”.  

At jeg ikke kunne optage undervisningen på bånd, var dog ikke noget stort problem 

for mig metodemæssigt. Jeg havde under alle omstændigheder regnet med, at direkte observation, 

qua det antropologiske projekt, skulle være studiets bærende empirikilde (jf. næste afsnit), og jeg 

forsøgte først senere, dvs. i forbindelse med eksamen, og efter tillidsrelationen til de øvrige 

undervisere var etableret, at bede om lov til at optage kommunikationen mellem undervisere og 

studerende på bånd – hvilket jeg fik lov til.  

 

4.3 Observationer som studiets primære empirikilde 

 

Som allerede nævnt udgør observationer studiets primære empirikilde, hvilket hænger sammen med 

valget af et antropologisk inspireret feltarbejde. Ud over observationer består empirien af 

undervisningsoptagelser (i forhold til eksamen), interview med ledelse, undervisere og studerende 

samt forskellige dokumenttyper (jf. afsnit 4.4).  

I et antropologisk inspireret feltarbejde er direkte observation den mest essentielle 

teknik til empiriproduktion, kan man sige. Som George og Louise Spindler formulerer det: ”The 

requirement for direct, prolonged, on-the-spot observation cannot be avoided or reduced. It is the 

guts of the ethnographic approch” (Spindler and Spindler, 1992: 63). Jeg vil i det følgende komme 

nærmere ind på karakteren af denne teknik.  
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Til at starte med er det relevant at præcisere, hvorfor observationer egentlig er, og 

altid har været, en essentiel teknik for feltarbejdet. Dette skyldes, som jeg ser det, at observation er 

en måde, hvorpå det er muligt at studere sociale fællesskaber, herunder deres meningsskabende 

processer, samtidig med at disse finder sted i en særlig kontekst. Dette svar kan synes banalt, og 

måske er det derfor, at antropologer ikke altid gør så meget ud af at beskrive deres metoder. Ikke 

desto mindre mener jeg, at det er denne kvalitet ved observation, der gør den til feltarbejdets mest 

essentielle teknik. Altså at et levende menneske bruger sig selv som forskningsredskab til at 

registrere og begribe sociale processer, samtidig med at disse finder sted i en bestemt kontekst. 

Peter Østergaard Andersen formulerer det på følgende måde i forhold til institutions- og 

klasserumsforskningen:  

 

Når observationer alligevel må siges at være relativt dominerende inden for klasserums- og 
institutionsforskning, skal det ses i forbindelse med, at der ikke er særlig klare og 
systematiske sammenhænge mellem a) de intentioner pædagogiske arrangementer tillægges 
og begrundes ud fra, b) de handlinger der finder sted i hverdagen, og endelig c) de 
betydninger (i form af ”resultater”) som det hele tillægges. Derfor er det interessant at 
undersøge, hvad der egentlig sker i praksis. Og her er observation en glimrende metode, da 
den giver stor nærhed til de konkrete sociale processer og handlinger (Andersen, 2005: 182).   

 

Set i forhold til denne brede fællesnævner er der dog mange specifikke, og mere eller mindre 

velbeskrevne, måder at bedrive observation på. I dette projekt har jeg brugt en kombination af det, 

man kan kalde for klasserumsobservationer og deltagende observation – med en hovedvægt på det 

sidstnævnte. Klasserumsobservationer indebærer, at man observerer det, der foregår, uden at 

forsøge at påvirke eller deltage i det på nogen særlig måde (Delamont, 1984: 27). Deltagende 

observation indebærer derimod, som navnet antyder, at man deltager i den sociale praksis med 

henblik på at komme tættere på betydningen af denne – dvs. tættere på den betydning, som den 

sociale praksis har for de personer, man har valgt at studere. Becker, Geer and Hughes formulerer 

dette på følgende måde:  

 

The participant observer follows those he studies through their daily round of life, seeing what 
they do, when, with whom, and under what circumstances, and querying them about the 
meaning of their actions. In this way, he builds up a body of field notes and interviews that 
come nearer than any other social science method to capturing patterns of collective action as 
they occur in real life (Becker, Geer and Hughes, 1968: 13).  
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For både mine klasserumsobservationer og mine deltagende observationer gælder det, at disse har 

været relativt ustrukturerede, fordi jeg tilstræbte at være åben over for den sociale verden, jeg 

studerede. Jeg har f.eks. ikke udarbejdet nogen observationsmanual på forhånd, og ligeledes har jeg 

ikke haft nogen faste kategorier at observere ud fra – f.eks. kategorier for adfærd, motivation, 

personlighed e.l. (Kleven og Strømnes, 1998). Et fokus har jeg dog haft, i og med at jeg vidste, at 

det var rammesætningen mellem undervisere og studerende, jeg ville studere. Dette vil jeg komme 

nærmere ind på i afsnit 4.5.  

Her og nu vil jeg sige noget mere om indholdet af mine klasserums- og deltagende 

observationer, og om processerne hvorved jeg skabte dette indhold. Mine klasserumsobservationer 

bestod for det meste i at iagttage den interaktion, som fandt sted mellem undervisere og studerende i 

et almindeligt klasselokale. I dette rum talte underviserne det meste af tiden, vel omkring to 

tredjedele, mens kun ganske få studerende svarede eller kommenterede på det, som underviseren 

sagde – og mens resten af klassen forholdt sig tavse.26 På grund af dette ulige forhold mellem hvem, 

der talte, og hvem der tiede, var min observatørrolle i denne sammenhæng passiv. Det kunne ikke 

forholde sig meget anderledes, kan man sige, eftersom jeg ikke selv var underviseren der talte 

(Wolcott, 1994: 155). Men selv under denne betingelse forsøgte jeg at deltage i den kontekst, som 

klasserummet udgjorde. Det skal forstås på den måde, at jeg forsøgte at leve mig ind de forskellige 

roller, som de studerende havde i klasserummet. Et eksempel herpå kunne være, at jeg ofte valgte at 

undlade at orientere mig i forhold til den plan, som den pågældende underviser havde lavet for 

dagen; samme form for ikke-forberedelse var karakteristisk for mange af de studerende, og det 

betød, at de for det meste forholdt sig undrende til de ting, som underviserne ønskede skulle ske. 

Ved at være lige så uforberedt som de studerende var jeg med andre ord i stand til bedre at leve mig 

ind i de perspektiver, som de hver især repræsenterede på undervisningen og uddannelsen (Becker, 

Geer and Hughes, 1968). Jeg sørgede også for at sætte mig ved siden af klassens forskellige 

studerende, at lytte til noget af den hvisken og tisken, som de kom med, at observere deres banken 

på væggen til tilstødende lokaler, at følge med i underviserens oplæg som den ’gode’ studerende 

osv.  

Man kan sige, at denne form for deltagelse blev forstærket, efterhånden som den 

observerede klasse trådte ud af klasseundervisningen og ind projektarbejdet. Her var der større 

udfoldelsesmuligheder, og det blev således muligt at spørge dem om forskellige ting, at samtale 
                                                 
26 Denne måling på kommunikationsstrømmen mellem undervisere og studerende harmonerer med de målinger, som er 
foretaget i kvantitativt orienterede klasserumsstudier. Se f.eks. Delamont (1976) eller Callewaert og Nilsson (1979, 
1980).    
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med dem, at give dem ’gode råd’ som tidligere seminarielærer, at tage med dem ud til deres 

pilotprojekter og efterfølgende snakke med dem om disse osv.  

Samtidig begyndte den øgede handlefrihed at gælde i relationen til underviserne og i 

relationen til ledelsen: Fordi jeg fik bredere adgang, begyndte jeg at udforske det udvalgte 

seminarium som en slags opdagelsesrejsende (Kristiansen og Krogstrup, 1999). Jeg begyndte at 

bevæge mig rundt på seminariets steder, jeg iagttog de hierarkier, som var indlejrede i bygningen 

(nederst = de studerendes rum, øverst = undervisernes og ledelsens rum), jeg skiftedes mellem at 

indtage min frokost i de studerendes kantine og i undervisernes kantine, jeg satte mig i biblioteket 

og lyttede til de sociale udvekslinger, som fandt sted dér (f.eks. receptionistens og pedellernes 

venskabelige omgang med de studerende set i forhold til den mere autoritetsprægede omgang med 

underviserne), jeg gik i parken med de studerende, jeg gik i ”rygeren” og hørte, hvad de studerende 

havde at sige i denne sammenhæng (bl.a. om hinanden og om deres undervisere), jeg legede ”alle 

mine kyllinger” med de studerende og deres AK-fagsundervisere, jeg øvede mig i at finde rundt i 

skolens digitale kommunikationsforum osv. Uden at dette blev til fuld deltagelse i form af et 

ligebyrdigt medlemskab til seminariets praksis, vurderer jeg, at min deltagelsesgrad var meget høj.  

 

Observationsroller 

 

Det bringer mig videre til det næste punkt, nemlig de forskellige roller, som jeg observerede ud fra 

– roller som havde en betydning for det, jeg fik øje på i den pædagogiske praksis. Dette aspekt af 

feltarbejdet har en del metodelitteratur beskæftiget sig med i de senere år. Blandt andet har Amanda 

Coffey (1999) skrevet en god og indsigtsfuld bog om emnet. Bogen handler om de forskellige 

udkigsposter, hvorfra man kan observere i et feltarbejde, og om vigtigheden af at reflektere over 

disse for bedre at kunne begribe, hvad det er for en viden, man i sidste ende producerer. I relation til 

dette studie kan jeg få øje på to sådanne udkigsposter: 1) seminariet set fra en undervisers 

synspunkt; 2) seminariet set fra de studerendes perspektiv. Jeg har allerede antydet, at det var de 

studerendes perspektiv, jeg især observerede fra, men jeg har ikke beskrevet processen, hvorved 

dette kom i stand.  

Denne handlede om, at jeg startede med at se på seminariets virksomhed ud fra et 

underviserperspektiv – dels fordi jeg selv havde en fortid som seminarieunderviser, og dels fordi 

den person, jeg startede med at have kontakt til, nemlig underviseren Jan, var underviser. Min egen 

fortid indebar, at jeg havde let ved at forstå seminariehverdagen ud fra dette perspektiv. Jeg faldt så 
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at sige let ind i dette perspektiv i stedet for at være den fremmede, som iagttog seminariet med 

forundring (Kristiansen og Krogstrup, 1999: 73). Relation til Jan indebar endvidere, at det var svært 

at blive kritisk undersøgende over for et underviserperspektiv, eftersom jeg følte mig tvunget til at 

imødekomme underviserperspektivet, sådan som Jan praktiserede det. I udgangspunktet følte jeg 

mig tvunget til at imødekomme Jan, fordi det som nævnt var ham, der havde givet mig adgang til 

seminariet; Jan var min eneste relation til seminariet, og denne ville jeg ikke risikere at ødelægge 

ved f.eks. at stille alt for mange spørgsmål til Jans undervisning. I stedet havde jeg nok en tendens 

til at anerkende hans undervisningspraksis og at formulere mig positivt om denne. Derudover kan 

man også sige, at Jan trak mig i retning af sit perspektiv ved nærmest at undervise mig i det samme, 

som han underviste de studerende i, nemlig narrativ pædagogik, og ved at bede mig om at læse og 

kommentere på forskellige bog- og konsulentprojekter, som han var involveret i ved siden af jobbet 

som seminarieunderviser. Denne form for dobbelthermeneutik – at ikke blot jeg tolkede på og 

behøvede Jan, men at han også tolkede på og behøvede mig – var medvirkende til at vanskeliggøre 

processen med hensyn til at skabe en undersøgende distance til underviserperspektivet. 

Underviserperspektivet kan ses i flere af mine observationsnoter – f.eks. når/hvis de studerende 

spørger mig om noget, og jeg svarer dem som en tidligere seminarieunderviser.   

Perspektivet ændrede sig dog, efterhånden som jeg fik bredere og mere legitim adgang 

til seminariets praksis. Således begyndte jeg at identificere mig med de studerende og deres 

perspektiv på undervisningen. Den fysiske oplevelse af at deltage i undervisningen på vilkår der 

svarede til de studerendes, dvs. som en passiv part, der blev talt til, f.eks. bagerst i et klasselokale i 

halvanden time, medvirkede til dette. Det fik mig til at lytte til de studerendes hvisken og tisken, til 

at blive træt ligesom de studerende, til at være ’uforberedt’ ligesom de studerende, til at blive 

frustreret og gal ligesom visse studerende og til i sidste ende at se kritisk på undervisningen. Her 

menes kritisk i betydningen, at jeg begyndte at undre mig over undervisningen ud fra måden, 

hvorpå de studerende udtrykte sig om denne og syntes at opleve den. For eksempel undrede jeg mig 

over Jans undervisning, idet der syntes at være uoverensstemmelser i måden, hvorpå han 

begrundede denne, og måden hvorpå den blev oplevet af flere studerende. Forsøget på at se 

undervisningen fra de studerendes perspektiv kan ses i mange af mine observationsnoter.   

Med hensyn til spørgsmålet om, hvilken viden dette i sidste ende har resulteret i, vil 

jeg sige, at jeg har stræbt efter at etablere et tredje perspektiv, et forskerperspektiv, som udspringer 

af min forskningsinteresse omkring differentiering, sortering, akademisering mv. Dette perspektiv 

er i større udstrækning end de emiske perspektiver, altså underviserperspektivet og de studerendes 
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perspektiv, teoretisk informeret, forstået således at udvalgte begreber er ekspliciterede samt forsøgt 

værende styrende for analysen af differentierings- og sorteringsprocesser.  

 

Feltnoter 

 

Det sidste punkt, jeg vil omtale i relation til mine observationer, drejer sig om mine feltnoter. Disse 

har jeg valgt ikke at renskrive og vedlægge som bilag. Det samme gælder for mine interview og 

mine undervisningsoptagelser. En af årsagerne hertil drejer sig om en prioritering fra min side: Jeg 

har i højere grad ønsket at bruge mine ressourcer på at producere et bredt og fyldigt materiale end 

på at bruge ressourcerne på at transskribere et smalt og lille materiale. Desuden nødvendiggør min 

analytiske tilgang ikke transskriptioner af empiri (som ved f.eks. dybdehermeneutik, livshistorie 

e.l.). Min tilgang har snarere skabt et behov for at kunne overskue hele mit materiale, hvilket jeg 

mener er lettere at gøre med digitale interview/optagelser end med transskriberede 

interview/optagelser. Den digitale form gør det f.eks. let at spole frem og tilbage i et interview. 

Samme overskuelighedsprincip gælder for mine feltnoter: Disse er skrevet i en kronologisk 

rækkefølge i én samlet notesbog (plus lidt ekstra), og det gør dem lette at bladre frem og tilbage i, at 

finde bestemte sekvenser i osv. 

Mine feltnoter er karakteriseret ved en særlig stil. Denne minder meget om Erving 

Goffmans stil. I sin første og eneste artikel om feltarbejde beskriver Goffman sin noteteknik på 

følgende måde:  

 

Now, a point that I think is very important is this. We tend, because of our peculiar training, to 
try to write defensible statements, which is language written in Hemmingway-type prose, 
defensible prose. That’s the worst possible thing you can do. Write [your fieldnotes] as lushly 
as you can, as loosely as you can, as long as you put yourself into it, where you can say, I felt 
that”. (Though not to too great a degree.) And as loose as that lush adverbialized prose is, it’s 
still a richer matrix to start from than stuff that gets reduced into a few words of ”sensible 
sentences”. I’m not [supporting] unscientific [practices] or anything like that. I’m just saying 
that to be scientific in this area, you’ve got to start by trusting yourself and writing as fully 
and as lushly as you can. That’s part of the discipline itself, too (Goffman, 1989: 131).           

 

Stilen handler altså om ikke at skrive sig selv ud af observationen. Tværtimod gælder det om at 

skrive sig selv så meget som muligt frem – dog uden at dette bliver til en selvbiografi – for derved 

at kunne få øje på sig selv som observatør. På den vis bliver ens situerede refleksioner til et 

produktivt element frem for et defensivt element, man skal forsøge at undgå i objektivitetens navn. 

Det produktive består i, at man kan få øje på sig selv som observatør og deltager i den sociale 



 76

praksis, og i at man kan betragte og bruge sine situerede refleksioner som en del af den øvrige 

empiri.   

I mine noter har jeg bestræbt mig på at angive, hvornår det er mig selv, der tænker og 

taler (sat i parentes), og hvornår jeg mere nøgternt forsøger at beskrive det, som sker. Desuden har 

jeg sat direkte tale i anførselstegn. Således består mine noter for det meste af disse tre komponenter 

– situerede refleksioner, nøgterne beskrivelser og endelig direkte tale. Tilsammen fungerer dette 

som en slags matrix – som et skolebillede, som Ulla Ambrosius Madsen kalder det (Madsen, Ulla, 

2003: Kap. 3).  

 

4.4 Supplerende former for empiri 

  

Foruden observationer har jeg gennem feltarbejdet produceret interview, undervisningsoptagelser 

og skolepapirer (jf. bilag 1). Jeg vil i det følgende beskrive baggrunden for disse empirityper, 

herunder måden hvorpå de blev skabt.  

 

Interview 

 

I forhold til interviewene er det nødvendigt at skelne mellem dem, jeg har foretaget med a) ledelsen, 

som bestod af seminariets souschef og dets uddannelsesleder, b) underviserne, som bestod af et 

såkaldt optagsteam (6 personer) for bl.a. mit udvalgte hold, c) de studerende. Ledelsesinterviewet 

foretog jeg med henblik på at få svar på nogle spørgsmål, som jeg havde genereret i løbet af de 

første par uger af feltarbejdet (se bilag 4 for interviewguide). Interviewet blev foretaget som et 

semistruktureret forskningsinterview (jf. Kvale, 1997; Jacobsen, 1993), idet jeg dog indtog en 

forholdsvis styrende rolle. Interviewet havde som sagt til formål at give mig svar på nogle bestemte 

spørgsmål, f.eks. om seminariets økonomi, men samtidig var jeg også interesseret i at få et generelt 

indblik i ledelsesperspektivet – f.eks. ledelsens perspektiv på professionshøjskolen og betydningen 

af denne.  

Interviewet med underviserne foretog jeg i samme forbindelse som interviewet med 

ledelsen – dvs. efter de første par uger af feltarbejdet (se bilag 3 for interviewguide). Formålet med 

dette interview var at skabe viden om seminariet som institution, historisk såvel som aktuelt. 

Interviewet blev foretaget som et semistruktureret gruppeinterview, hvor jeg indtog en forholdsvis 

passiv rolle og lod underviserne tale det meste af tiden. Interviewet fremviste en interessant 
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variation af perspektiver blandt underviserne, idet der rundt om bordet sad undervisere, som 

repræsenterede det, man kunne kalde tre generationers perspektiver på seminariet og dets 

virksomhed: Én generation som havde været med fra seminariets begyndelse, dvs. dengang det 

alene udbød socialpædagoguddannelsen, én generation som var kommet til i midten af seminariets 

historie, dvs. omkring generalistuddannelsen fra starten af 90’erne, og en sidste generation af helt 

nye undervisere. Imellem disse generationer blev der skabt en variation af perspektiver og 

talemønstre, hvor det generelt var de ældste undervisere, der talte, når spørgsmålene angik 

socialpædagoguddannelsen, hvor det generelt var den mellemliggende generation af undervisere, 

der talte, når spørgsmålene handlede om 1992-uddannelsen, og hvor det generelt var den nye 

generation af undervisere, der talte, når spørgsmålene angik seminariet som nuværende institution. 

Denne variation af perspektiver og talemønstre medvirkede til at klargøre over for mig, hvilke 

historiske traditioner, seminariet rummede, og hvilket forhold der var mellem disse og nyere 

tendenser i seminariet, herunder forskelle mellem nye og gamle undervisere.  

Interviewene med de studerende (8 stk. alt i alt, heraf mindst et med et medlem fra en 

af de 4 grupper, jeg har udvalgt til analysen af projektarbejdet) har jeg foretaget som en opfølgning 

på feltarbejdet (se bilag 2 for interviewguide). Hovedtanken med interviewene var at spørge ind til 

de studerendes oplevelser af det observerede forløb, idet jeg ønskede at spejle mine tolkninger af 

forløbet med de studerendes tolkninger af dette. Desuden var jeg interesseret i at få udvidet min 

generelle forståelse af de studerende og de forskellige perspektiver, som de repræsenterede på 

seminariet og uddannelsen. Interviewene blev gennemført som semistrukturerede 

forskningsinterview, hvor jeg indtog en mere eller mindre styrende rolle, alt efter hvor meget eller 

lidt de studerende havde lyst til at tale.  

 

Undervisningsoptagelser 

 

De undervisningsoptagelser, jeg har foretaget, stammer fra det sidste underforløb, eksamen. Her har 

jeg alt i alt optaget 15 individuelle eksaminer med udvalgte studerende fra det observerede hold. 

Baggrunden for optagelserne var, at jeg ønskede at producere en ny empiritype til at studere 

interaktionen mellem undervisere og studerende igennem. Dette hang sammen med den førnævnte 

antagelse om eksamen som et særligt vigtigt sted at identificere den dominerende kode: På grund af 

denne antagelse ønskede jeg at producere en supplerende empiritype ved siden af direkte 

observation for at være mere sikker på at kunne dokumentere hændelserne i forbindelse med 
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eksamen. Desuden kan man sige, at eksamen lagde op til et mere sprogligt fokus end f.eks. 

projektarbejdet, hvor de studerende havde større bevægelsesfrihed og dermed større mulighed for at 

benytte sig af ikke-sproglige handlinger i deres omgang med hinanden og deres undervisere (som 

når f.eks. en studerende rejste sig fra bordet og forlod gruppearbejdet, når han/hun var blevet træt af 

dette).  

 

Skolepapirer 

 

Skolepapirerne, dvs. studieplan, studieordning, skemaer, udlevere øvelser og de studerendes 

opgaver, er blevet indsamlet som en slags baggrundsempiri. De har bl.a. tjent funktionen at oplyse 

om seminariets institutionelle rammer, herunder dets historie. Desuden har de studerendes opgaver 

fungeret som et supplement til observationerne af projektarbejdet.  

 

4.5 Analysestrategi - eller om hvordan jeg operationaliserer Bernstein 

 

Udgangspunktet for følgende refleksioner over operationaliseringen af Bernstein er, at Bernstein 

aldrig selv nåede at operationalisere sit modne teoretiske arbejde omkring klassifikationer, 

rammesætning og pædagogisk diskurs til en empirisk sensitiv analysestrategi. Bernstein 

operationaliserede kodeteorien i sine forskellige eksperimenter omkring elaboreret og restringeret 

kode, et arbejde som siden er blevet skudt ned fra mange kanter, bl.a. lingvistikken som Bernstein 

forsøgte at bruge som operationaliseringsvidenskab (jf. bilag 11), men han begav sig aldrig ud i 

samme øvelse med hensyn til den modne teoridannelse. Måske fordi han ikke ville udsætte sig for 

samme kritik endnu engang.  

Den nærmeste indikation, Bernstein giver på, hvordan man f.eks. kan studere 

rammesætning i relation til et empirisk materiale, er hans såkaldte kriterier for rammesætning: 

Udvælgelse, rækkefølge, tempo, kriterier, kontrol over det sociale grundlag. Udvælgelse, 

rækkefølge og tempo er på sin vis nemme at operationalisere i en empirisk analyse: Man kan 

objektivt måle, hvem af lærere og elever, der står for at udvælge stof og indhold, hvem der 

bestemmer rækkefølgen for, hvad der skal komme først, næst, sidst osv., og hvem der sætter 

tempoet for den forventede tilegnelse af stoffet. Kriterier og kontrol over det sociale grundlag er 

derimod sværere at gå til. Hvordan undersøger man, hvilke kriterier der er gyldige, og hvilke der er 

ugyldige, og hvordan undersøger man kontrollen over det sociale grundlag? I relation hertil, og med 
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udgangspunkt i mit fokus på differentierings- og sorteringsprocesser, kan man spørge, hvordan man 

undersøger, hvad der tæller som legitime og illegitime meddelelser i en pædagogisk praksis? 

Hvordan finder man med andre ord ud af, hvem eller hvad der aner- og underkendes?     

Ud over disse punkter er der endnu en udfordring forbundet med at operationalisere 

Bernsteins teori i relation til de undervisningsformer, jeg ønsker at undersøge. Undervisningen på 

seminariet foregår ikke, eller i hvert fald kun sjældent, som undervisningen på Bernsteins tid: I et 

traditionelt klasseværelse, mellem lærere og elever i strengt adskilte roller og ved hjælp af tydelige 

spørge-svarsekvenser.27 Dvs. ved hjælp af det, som Bernstein kaldte for synlig pædagogik (K+, R+). 

På seminariet er langt den største part af undervisningen tilrettelagt som det, Bernstein kaldte for 

usynlig pædagogik (K-,R-), dvs. en pædagogiktype, hvori der hersker uklarhed om, hvem der er 

afsender og modtager af det pædagogisk budskab, hvem der evaluerer disse budskabet, hvad 

bedømmelseskriterierne består af, og hvem der i det hele taget styrer den pædagogiske proces (jf. 

kapitel 3). Dette gælder især for projektarbejdet, hvor de studerende det meste af tiden er på egen 

hånd. Fordi undervisningen og pædagogikken er tilrettelagt på denne usynlige måde i seminariet, 

opstår der særlige udfordringer med hensyn til at anvende Bernsteins teori. For eksempel er det 

meget svært at studere, hvordan kontrollen – rammesætningen – opretholdes i et projektarbejde, 

hvor underviserne det meste af tiden er fraværende. Ligeledes er det svært at gennemskue de subtile 

magt- og kontrolformer, som udspiller sig i f.eks. en praktikbearbejdning, hvori det i 

udgangspunktet er den enkelte studerende, der skal levere en fortælling om praktikken og 

derigennem bearbejde denne – dvs. hvor underviserens evaluering ikke skulle være nødvendig eller 

tilstedeværende.28        

De ovenfor nævnte problemer med hensyn til at operationalisere den modne del af 

Bernsteins teoridannelse betyder, at dette i udgangspunktet er et vanskeligt og uafprøvet projekt – i 

                                                 
27 Disse sekvenser er blevet begrebssat og studeret som såkaldte IRE-sekvenser, hvilket står for sekvenser af initiativ, 
respons og evaluering (se f.eks. Lindblad og Sahlström, 2000; Moldenhawer, 2001; Ahrenkiel, 2002; Bøje, 2004 samt 
bilag 11). Initiativet står læreren for, typisk i form af et faktuelt spørgsmål, responsen står eleven for, typisk i form af et 
svar på lærerens spørgsmål, og endelig er evalueringen igen lærerens opgave.  
28 Lindblad og Sahlström (2000) diskuterer på lignende vis mulighederne og begrænsningerne ved den traditionelle 
metode inden for klasserumsforskningen – IRE-modellen. De mener, at denne metode stadig kan bruges til at analysere 
den regulære klasseundervisning med, men til gengæld mener de, at der er behov for nye metoder i forhold til at 
indfange karakteren af den stigende mængde ikke-lærerstyret undervisning i det officielle uddannelsessystem (ca. 25 % 
ifølge Lindblad og Sahlströms egne undersøgelser, jf. s. 271-272). Også Andersen og Kampmann (2002) er inde på 
disse tanker. Blandt andet mener de, at erfaringer fra institutionsforskningen, som traditionelt har været fokuseret 
omkring børnehavekultur og dermed en mere åben hverdagsstruktur, kan bruges som inspiration i skoleforskningen (s. 
311). Generelt kan behovet for nye metoder menes at afspejle en ændret karakter af kontrol og styring i det moderne 
samfund (jf. Foucault, 1980, 1991).  
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hvert fald hvad gælder Bernstein selv.29 Min måde at operationalisere Bernstein på består af en 

række analytiske forbindelser og greb, som jeg vil gennemgå i det følgende.  

 

Det overordnede analysemønster 

 

Den overordnede analyse går ud på to ting: Dels at undersøge, hvilke klassifikationer og 

pædagogiske diskurser, der er aktive i seminariet, og dels at undersøge hvordan disse kontrolleres – 

rammesættes – gennem differentierings- og sorteringsprocesser i den pædagogiske praksis. Det 

overordnede analysemønster kan således beskrives som en bevægelse fra en analyse af de 

fremherskende magtformer til en analyse af disses kontrolprocesser. I det følgende vil jeg beskrive 

min strategi, hvilke begreber der er centrale, samt hvilket empirisk materiale de forskellige analyser 

baseres på.  

 

Kapitel 5 – de pædagogiske klassifikationer 

 

Strategi 

I dette kapitel starter jeg med at indkredse magten omkring den pædagogiske praksis forstået som 

seminariets indre klassifikationer. De ydre klassifikationer, som peger udad mod uddannelsen og 

det, Bernstein opfattede som rekontekstualiserings- og distributive regler, afgrænser jeg mig fra at 

analysere. Kapitlet indeholder dog forskellige henvisninger til det, der kan opfattes som ydre 

klassifikationer; det drejer sig f.eks. om reformtiltag, som har haft en betydning for seminariets 

måde at organisere uddannelsen på. Disse tiltag nævnes imidlertid kun i det omfang, de har haft en 

betydning for seminariets indre klassifikationer. Analysen organiseres som en historie om 

seminariets fortid og nutid, som fokuserer på kontinuitet og brud imellem seminariets indre 

klassifikationer.  

 

                                                 
29 I Danmark har især Martin Bayer (2000) og Annegrethe Ahrenkiel (2002) arbejdet med den modne del af Bernsteins 
begrebsapparatur. Bayer operationaliserer Bernstein ved hjælp af et observationsstudie ligesom mig. Men hvor mine 
observationer er ustrukturerede og etnografiske, er Bayers af en mere struktureret art. Det samme gælder hans analyser, 
som organiseres efter én og samme disposition: Der ses på rummet, tiden og personen, herunder personens opvækst, 
institutions- og skoleforløb, relation til brugere og relationer til øvrige pædagoger (s. 70). Endelig er der forskel på det 
fokus, som henholdsvis Bayer og jeg operationaliserer Bernstein i forhold til: Bayer ser på praktiklæring, mens jeg ser 
på differentierings- og sorteringsprocesser. Annegrethe Ahrenkiel operationaliserer Bernstein ved hjælp af sproglige 
analyser først og fremmest. Bestemte sekvenser af udskrevet kommunikation mellem elever og lærere analyseres ved 
hjælp af forskellige lingvistiske indikatorer, bl.a. de førnævnte IRE-sekvenser. Dvs. at Ahrenkiel operationaliserer 
Bernstein ved hjælp en velafprøvet lingvistisk analyse.      
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Centrale begreber 

Bernsteins klassifikationsbegreb er det centrale begreb i denne del af analysen. Det bruges som et 

epistemologisk udgangspunkt i forhold til at indkredse magten i seminariet som netop 

klassifikationer. Hvilke klassifikationer, der er på spil, er derimod et empirisk spørgsmål, som 

analysen søger at afdække.    

 

Empirisk materiale 

Analysen baseres først og fremmest på interview med ledelse og undervisere. Via disse skriver jeg 

seminariets historie frem, sådan som denne huskes og formuleres af ledelse og undervisere. I 

analysen findes der en del henvisninger til litteratur angående pædagoguddannelsen og –arbejdet. 

Denne litteratur anvendes for at præcisere nogle af de tendenser, som underviserne henviser til i 

deres fortælling om seminariet og dets historie.  

 

Kapitel 6 – den pædagogiske diskurs 

 

Strategi 

I dette kapitel fortsætter jeg med at indkredse magten omkring den pædagogiske praksis, hvilket vil 

sige, at jeg analyserer seminariets pædagogiske diskurs – eller diskurser. Den pædagogiske diskurs 

forstås som en betydningshorisont, der dels stammer fra diskurser uden for den pædagogiske 

praksis og dels er genereret indefra seminariets egen praksis. Den pædagogiske diskurs ses som en 

magtform, der medierer mellem de pædagogiske klassifikationer og den daglige pædagogiske 

praksis.     

  

Centrale begreber 

Bernsteins begreb om pædagogisk diskurs er det centrale begreb i denne del af analysen. Begrebet 

operationaliseres på en måde, som jeg vil redegøre for i det følgende.  

Bernstein definerer som nævnt pædagogisk diskurs gennem to sammenhængende 

skridt. For det første som ”… a principle, not a discourse. It is the principle by which other 

discourses are approriated and brought into a special relationship with each other, for the purpose of 

their selective transmission and acquisition” (Bernstein, 2000: 32). For det andet via to diskurser, 

som han kalder for henholdsvis den regulative diskurs og undervisningsdiskursen:  
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Jeg vil definere pædagogisk diskurs som den regel, der indlejrer en kompetencediskurs 
(færdigheder af forskellig slags) i en social ordens diskurs på en sådan måde, at sidstnævnte 
altid dominerer førstnævnte. Jeg vil kalde den diskurs, som formidler specialiserede 
kompetencer og deres indbyrdes relationer, for undervisningsdiskurs og den diskurs, som 
skaber en specifik orden, relation og identitet, for regulativ diskurs (Bernstein, 2001c: 151).    

 

I forhold til disse definitioner starter min operationalisering af begrebet med at tage højde for den 

første af disse. Det gør den, idet jeg, inspireret af Annegrethe Ahrenkiels (2002) ph.d.-afhandling 

samt mit eget speciale (Bøje, 2004), anskuer den pædagogiske diskurs som en konfiguration af 

forskellige diskurser og altså ikke som én diskurs i sig selv. Som sådan opfatter jeg den 

pædagogiske diskurs som en samling af diskurser, der dels er rekontekstualiseret udefra og dels er 

genereret indefra seminariets egen praksis.  

Næste skridt består i at operationalisere den anden definition af pædagogisk diskurs, 

dvs. den regulative diskurs samt undervisningsdiskursen. I flere forskellige arbejder, herunder 

Ahrenkiels (2002) samt mit eget (Bøje, 2008), er der en tendens til, at den regulative diskurs og 

undervisningsdiskursen bliver spaltet ud fra hinanden, når det gælder forsøget på at operationalisere 

begreberne i relation til et empirisk materiale. Man leder så at sige efter undervisningsdiskursen og 

den regulative diskurs i empirien. Dette vil jeg gerne undgå i denne sammenhæng. Dels fordi de to 

diskurser, af Bernstein, tænkes at være indlejrede i hinanden empirisk (jf. kap. 3), og dels fordi det 

ikke synes produktivt at forsøge at adskille de to diskurser i forhold til denne afhandlings empiri. I 

min empiri finder jeg altid sammenvævede elementer af social orden og kompetence/fagligt stof, og 

derfor vurderer jeg altså, at det ville være uproduktivt at adskille diskurserne i analysen af empirien. 

Min løsning på denne problematik består i at anskue de forskellige diskurser, som den pædagogiske 

diskurs udgøres af, som nogle forholdsvist brede diskurser, der både indeholder elementer af social 

orden og elementer af kompetence/fagligt stof, om end i forskellige vægtninger. Dermed ses den 

pædagogiske diskurs som den føromtalte betydningshorisont, som både undervisere og studerende 

kan siges at være influerede af i den daglige pædagogiske praksis – både hvad angår deres sociale 

relationer (regulativ diskurs), og hvad angår transmissionen og tilegnelsen af stofligt stof 

(undervisningsdiskurs).   

 

Empirisk materiale 

Analysen baseres på observationsnoter og enkelte steder på seminariets studieordning. 

Observationsnoterne bruges til at eksemplificere forskellige former for pædagogisk diskurs. 

Eksemplerne stammer både fra undervisernes og de studerendes handlinger – med andre ord nøjes 
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jeg ikke med at konstruere diskurserne ud fra det, underviserne og seminariet gør ved de 

studerende, de studerende handlinger ses som medkonstituerende for den pædagogiske diskurs.  

 Arbejdsgangen, som ligger bag analysen, bestod i at finkæmme observationsnoterne 

for diskursmateriale. Jeg forsøgte således at rumme hele spændvidden i mit materiale, idet alle 

situationer så vidt muligt skulle kunne dækkes ind af en pædagogisk diskurs. Den regulative diskurs 

startede med at være vejledende for min søgen, idet jeg ledte efter steder i materialet, hvor det så ud 

til, at de studerende blev reguleret i forhold til deres identitet og sociale relation til underviserne. 

Samtidig havde jeg undervisningsdiskursen med i betragtningen, eftersom de to diskurser som sagt 

altid syntes at være sammenvævede, om end i forskellige kombinationer. 

 

Kapitel 7 – den pædagogiske praksis 

 

Strategi 

I dette kapitel går jeg til kernen af differentierings- og sorteringsprocesserne. Differentiering forstår 

jeg, som før nævnt, som forskelsproduktion blandt de studerende. I pædagogik og uddannelse 

foregår en sådan forskelsproduktion konstant. Dels blandt de studerende indbyrdes, f.eks. som 

sociale processer i en klasse, hvor nogle finder sammen med nogle og ikke andre, og dels blandt de 

studerende og deres undervisere, f.eks. ved at underviserne lægger mærke til nogle studerende og 

giver dem taletid, mens andre bliver opfattet som dem, der aldrig siger noget i undervisningen. 

Dermed opfattes differentiering også som inklusion og eksklusion af studerende i de forskellige rum 

og undervisningspraksisser, som pædagoguddannelsen rummer, hvilket er en proces, der er 

afhængig af de studerendes evner til at identificere og effektuere undervisningens krav.  

 Sortering forstår jeg på linje med Bernstein som en evaluering af studerende, typisk i 

form af en karakter, som sker i henhold til uddannelsens klassifikationer og pædagogiske diskurs på 

den ene side og de studerende på den anden side. Sorteringen afgøres ud fra denne match, eller 

mismatch, mellem uddannelsen og de studerende, som også er en match mellem sociale kategorier 

som klasse, køn og etnicitet. Sortering ses ydermere som et fænomen, der rækker ud over selve 

interaktionen mellem undervisere og studerende: Ved at sortere bestemte studerende, med bestemte 

repræsentationer af klasse, køn og etnicitet, til bestemte positioner i uddannelsen, reproduceres 

seminariet og i visse henseender det omkransende samfund – dvs. samfundsmæssige fordelinger af 

klasse, køn og etnicitet. Studerende bliver så at sige bærere af uddannelsens og samfundets 

klassifikationer.  
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I kapitel 7 fokuserer jeg på differentieringsprocesser til og med afsnit 7.4 

(projektarbejdet). Gangen i analysen er, at jeg i første omgang analyserer forskelle blandt de 

studerende i forhold til deres deltagelse i undervisningen (afsnit 7.2.). I anden omgang analyserer 

jeg disse forskelle som et mønster af positioner i klassen (afsnit 7.3), og i tredje omgang (afsnit 7.4) 

analyserer jeg, hvordan dette mønster relaterer sig til de studerendes strategier i projektarbejdet, 

samt hvad differentieringsmønstret er et mønster på. Dvs. hvordan mønstret er forbundet med 

kategorierne klasse, køn og etnicitet. 

I afsnit 7.5 omkring eksamen studerer jeg sorteringsprocesser. Dvs. jeg undersøger, 

hvordan det fremanalyserede differentieringsmønster bliver værdisat i en formel eksamenssituation: 

Hvordan forskellige studerende, med forskellige baggrunde, strategier, identificerings- og 

effektueringsregler, bliver sorteret i henhold til skolens dominerende kode.  

 

Centrale begreber   

I udgangspunktet er det rammesætningsbegrebet, jeg strukturerer kapitlet efter, eftersom jeg ser på 

kontrollen af klassifikationer og pædagogisk diskurs via differentierings- og sorteringsprocesser. 

Men rammesætningsbegrebet operationaliserer jeg delvist via greb og forståelsesformer inspireret af 

den symbolske interaktionisme.  

I afsnit 7.2, som handler om den såkaldte praktikbearbejdning, anvender jeg et greb, 

som jeg kalder for prototypen vs. afvigelser herfra. Dette greb er inspireret af Becker, Geer og 

Hughes (1968) arbejde om amerikanske studenters perspektiver på college-livet. For at indfange 

disse perspektiver arbejder de med et begreb, de kalder for ”definition of the situation”30. De 

definerer dette begreb på følgende måde:  

 

We can divide perspectives, analytically, into several components. They contain, first, a 
definition of the situation, a set of ideas describing the character of the situation in which 
action must be taken. Students share an understanding of what their world is like, what it 
follows them to do, what it insists that they do, and an understanding as well of why they are 
in that situation and what they can reasonably expect to get out of it. They define some 
features of their situation as of the utmost importance, see others as relatively neutral, and 
may be quite unaware of still others, in effect defining them as nonexistent even though they 
may affect their lives profoundly. (…) The most important features in students’ definition of 
the situation are the following: a statement of the goals one can reasonably strive for in the 
situation; a description of the organizations within which action occurs and the demands they 
make on participants; the rules, both formal and informal, by which one’s action is 

                                                 
30 Også Sara Delamont (1976) Erving Goffman (1959) bruger begrebet definitionen af situationen.   
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constrained; and the rewards and punishments one may look forward to as a consequence of 
his performance (Becker, Geer and Hughes, 1968: 29).        

 

I afsnit 7.2 bruger jeg denne forståelse af situationer, der defineres på bestemte måder, til at 

indfange rammesætning som et dynamisk pædagogisk møde mellem undervisere og studerende. Et 

møde, som består af en dominerende interaktionsform – den fremherskende definition af 

situationen, som jeg altså kalder for prototypen – og forskellige afvigelser herfra. Afvigelserne, som 

kommer i værk ved at bestemte studerende siger eller gør ting, som ikke stemmer overens med den 

fremherskende definition af situationen, bruger jeg som ledetråde til at identificere 

differentieringsmønstre blandt de studerende. Hvem inkluderes i den generelle prototype, og hvem 

falder af forskellige grunde uden for? På den måde kan man sige, at jeg bruger inspirationen fra den 

symbolske interaktionisme til at operationalisere nogle af de kriterier for rammesætning, som er 

svagt udviklet hos Bernstein, nemlig hvad der er gyldige og ugyldige kriterier og, i forlængelse 

heraf, hvad der tæller som legitime og illegitime meddelelser i den pædagogiske praksis.  

 I afsnit 7.3, som handler om det, der kaldes for den faglige perspektivering, kommer 

positionsbegrebet på banen. Her er tale om en strukturalistisk forståelse inspireret af Bernsteins 

tidlige arbejde (1977: Kap. 1). Denne handler om forskellige elevgruppers måde at forstå og 

forholde sig til skolens instrumentelle og ekspressive orden på.31 Pointen i Bernsteins arbejde er, at 

nogle elever forholder sig til skolen på en passende måde, først og fremmest på grund af deres 

klassemæssige baggrund, mens andre forholder sig på upassende måder. Dette resulterer i 

forskellige positioner – eller roller som Bernstein også kaldte det – i skolen. Jeg bruger 

positionsbegrebet til at se italesætte de registrerede forskelle blandt de studerende som bestemte, 

gennemgående positioner. Dermed bruger jeg positionsbegrebet til at skærpe blikket for det 

differentieringsmønster, jeg analyser frem under praktikbearbejdningen.  

 I afsnit 7.4, som drejer sig om projektarbejdet, lancerer jeg to udvidelser af 

begrebsapparaturet. For det første opererer jeg med et begreb om imaginær rammesætning og, i 

forlængelse af dette, strategier til at forvalte projektarbejdet med. Imaginær rammesætning er et 

begreb, der er inspireret af Ana Morais og Isabel Neves (2006) arbejde, som handler om at udvikle 

en variant af rammesætningsbegrebet, som de kalder for coding orientations (s. 147). Disse 

kodeorienteringer er nært beslægtede med Bernsteins identificerings- og effektueringsregler, men 

betydningen af dem videreudvikles, og de kommer i stedet til at stå for en slags forestillet 

                                                 
31 Instrumentel orden svarer til det, Bernstein senere kalder for undervisningsdiskurs, og ekspressiv orden til den 
såkaldte regulative diskurs.  



 86

rammesætning. Dvs. forestillinger, som elever og lærere, relativt uafhængigt af hinanden og uden 

for klasserummet som selvfølgeligt mødested, gør sig om rammesætningen og den overordnede 

skolekode – f.eks. hvad der skal til for at producere en legitim læreplan (læreren) eller en god 

opgave (eleven). Jeg introducerer begrebet om imaginær rammesætning, fordi projektarbejdet 

indebærer grundlæggende forandrede betingelser for at praktisere rammesætning. Når underviserne 

er fraværende det meste af tiden, er kontrollen af de studerende det også – eller i hvert fald antager 

den andre former, end hvad der gælder i et almindeligt klasselokale. Jeg vælger at se det som det 

sidste – at kontrollen antager andre former. De studerendes imaginære rammesætning ser jeg 

således som de studerendes kontrol af sig selv i relation til projektarbejdet.  

 I forlængelse af dette ser jeg på de studerendes strategier i relation til projektarbejdet. 

Hermed menes de konkrete handlinger, som grupperne anlagde i relation til f.eks. gruppearbejde, 

udvælgelse af emne, udvælgelse af stof, vejledning osv. Disse strategier ses som afspejlinger af det 

tidligere fremanalyserede differentieringsmønster, hvorved mønstret igen følges. Strategibegrebet er 

bl.a. inspireret af Sara Delamonts (1976) arbejde omkring lærer- og elevstrategier men også af 

nyere studier af gymnasielivet (Illeris mfl., 2002).   

For det andet kommer positioneringsbegrebet på banen, hvilket vil sige en 

interaktionistisk forståelsesfigur bestående af følgende, gensidigt konstituerende elementer: 1) det 

positioneringsforsøg, som den enkelte studerende foretager, 2) den eller de positioneringer af den 

enkelte, som andre aktører foretager, f.eks. i gruppen eller i relation til vejledning, 3) den position, 

der i sidste ende bliver skabt for den enkelte i gruppen. I forhold til den tidligere brug af 

positionsbegrebet indskydes altså et midterled: Det, som andre gør ved den enkelte gennem 

interaktion. Her er tale om en af interaktionismens grundforståelser, som især kan tilskrives 

Goffmans (1959) arbejde.32 Goffman studerede såkaldte performances, hvor han dels interesserede 

sig for den enkeltes front og back stage, dvs. den individuelle performance, og dels interesserede sig 

for det, han kaldte for teamwork. I teamwork bliver den enkelte ofte påkrævet at spille en bestemt 

rolle, som harmonerer med teamets definition af sig selv – f.eks. som under- eller overordnet, 

receptionist, tjener eller direktør på et hotel. Dvs. den enkelte bliver positioneret af andre i forhold 

til roller, som er nødvendige for at opretholde teamets – her hotellets – selvforståelse og mission. 

Jeg bruger denne interaktionistiske forståelse af positionering til at undersøge gruppernes indre 

arbejde – deres teamwork – med hensyn til at finde frem til og forhandle en overordnet strategi på 

                                                 
32 Margaretha Järvinen (2005) og Järvinen og Mik-Meyer (2005) har skrevet om positionering og positioner i relation til 
henholdsvis interview- og observationsstudier.     
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plads i forhold til projektarbejdet. I nogle grupper foregår der meget afsøgnings- og 

forhandlingsarbejde, i andre er gruppen mere enig fra start. I de tilfælde, hvor der hersker stor 

uenighed, kommer positioneringsbegrebet meget på banen, i de mere enige grupper bruges det ikke 

i lige så stor udstrækning. 

Ud over at bruge positioneringsbegrebet til dette formål bruger jeg det også til at 

identificere, hvordan det fremanalyserede differentieringsmønster er forbundet med sociale 

kategorier som klasse, køn og etnicitet. Når en bestemt studerende positionerer sig som noget, eller 

positioneres af andre som noget, sker dette nemlig som oftest som en bestemt type praktisk/faglig, 

maskulin/feminin eller dansk/etnisk studerende. For eksempel kan der være tale om en studerende, 

der positionerer sig som, og/eller positioneres som, en fagligt optaget men også omsorgsfuld og 

gruppedynamisk interesseret studerende. Gruppernes indre arbejde med hensyn til at håndtere 

projektarbejdet viser, hvordan forskellige fortolkninger af og strategier i forhold til dette er 

forbundet med kategorierne klasse, køn og etnicitet.  

Fra starten havde jeg, qua Bernstein, en bestemt idé om, at klasse ville influere på de 

studerendes evner til at håndtere undervisningen i seminariet: Studerende fra arbejderklassen 

antoges at klare sig ringere end studerende fra middel- og overklassen på grund af deres distance 

henholdsvis nærhed til skolens elaborerede kode – dvs. det, der i seminariet svarer til teori og 

”faglige” kompetencer. Praktisk viden/praktiske kompetencer kan omvendt svare til restringeret 

kode. Samme forforståelse af køn og etnicitet havde jeg ikke. Køn og etnicitet dukkede op som 

senere analysekategorier, fordi klasse ikke syntes at kunne indfange hele variationen i det 

differentieringsmønster, jeg kunne iagttage. Køn og etnicitet introduceres derfor som 

analysekategorier ud fra forskellige læsninger af disse kategoriers betydning for uddannelse og 

pædagogisk arbejde (f.eks. Hjort og Nielsen, 2003; Nielsen, 2005; Pedersen, 2005; Skeggs, 2002; 

Gilliam, 2006; Gitz-Johansen, 2006). Kategoriernes sammenhæng med klasse undersøges ligeledes 

ud fra et perspektiv på intersektionalitet og interlocking (se f.eks. Crenshaw, 2003; Eng, 2007; Brah 

and Phoenix, 2004; Staunæs, 2004, 2006; Razack, 1998, 2005; Buchardt, 2008).  

I forhold til Bernsteins kriterier for rammesætning er den interaktionistiske forståelse 

af positionering en udvidelse, hvad gælder operationaliseringen af kontrollen over det sociale 

grundlag. Det interaktionistiske blik på positionering gør det muligt at få et præcist billede af 

kontrollen over det sociale grundlag, sådan som denne udspiller sig i situationer, hvor underviserne 

er fraværende, hvor magt- og kontrolformer er subtile og personlige, og hvor der hersker en høj 

grad af usikkerhed om, hvem der er afsender og modtager af det pædagogiske budskab.  
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I afsnit 7.5, som omhandler eksamen, tilføres der ingen nye begreber. Her bruger jeg 

positioneringsbegrebet til at studere, hvordan forskellige studerende bliver positioneret som 

bestemte typer studerende, med bestemte kombinationer af klasse, køn og etnicitet, af deres 

undervisere. Samtidig anvender jeg Bernsteins idé om stærk og svag rammesætning til at studere, 

hvordan eksamen bevæger sig mellem forskellige ’forhørstyper’, som har relation til bestemte 

former for pædagogisk diskurs.    

Selvom jeg operationaliserer Bernstein ved hjælp af de nævnte greb og 

forståelsesformer fra den symbolske interaktionisme, fastholder jeg Bernsteins magt- og 

kontrolperspektiv gennem hele analysen. Rammesætning er således ikke, i min forståelse, et begreb, 

der står alene i analysen af differentierings- og sorteringsmønstret i seminariet. Rammesætning 

forbindes med klassifikationer og pædagogisk diskurs, hvorved differentieringen og sorteringen af 

de studerende forstås i relation til mere overordnede kampe om reproduktion af klasse, køn og 

etnicitet.  

 

Empirisk materiale  

Først og fremmest bruger jeg mine observationsnoter, som rummer iagttagelser af sproglige såvel 

som ikke-sproglige interaktioner samt mine egne situerede refleksioner. Noterne fremstår som 

nævnt som skolebilleder, hvori de tre nævnte komponenter indgår. Observationsnoterne bruges som 

primær empirikilde til og med afsnit 7.4.  

Ud over observationsnoter benytter jeg mig også af interview med de studerende samt 

optagelser af den sproglige kommunikation mellem undervisere og studerende. Interviewene med 

de studerende benytter jeg som et supplerende materiale i forhold til at fremanalysere bestemte 

motiver og perspektiver hos de studerende, dvs. motiver og perspektiver, som observationerne ikke 

gav adgang til.   

Optagelserne af den sproglige kommunikation mellem undervisere og studerende 

benytter jeg i analysen af eksamen. Faktisk baseres analysen af eksamen hovedsageligt på denne 

empiritype. Dette sker, fordi jeg, som før nævnt, ønsker at undersøge interaktionen mellem 

undervisere og studerende gennem en ny og muligvis mere righoldig empiritype. Valget af optaget 

kommunikation som primær empiritype betyder imidlertid ikke, at jeg ikke også har brugt mine 

observationsnoter i analysen af eksamen. Observationsnoterne har således fungeret som en slags 

baggrundsempiri, en guide hvormed jeg har udvalgt sekvenser af den sproglige kommunikation, 
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som syntes at kunne dokumentere hændelser, som jeg i første omgang havde iagttaget gennem 

direkte observation.  
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Kapitel 5: De pædagogiske klassifikationer 

 

5.1 Fremgangsmåde 

 

I dette og det næste kapitel vil jeg indkredse rammerne omkring seminariets pædagogiske praksis. I 

dette kapitel drejer det sig om det, jeg forstår som de indre klassifikationer (jf. forrige kapitel). 

Disse identificeres gennem en historisk analyse af seminariet, hvor jeg fokuserer på kontinuitet og 

brud imellem fortiden og nutiden.  

 Gennem analysen identificeres 4 typer af klassifikationer: (1) klassifikationen mellem 

forskellige former for viden (praksisviden og teoretisk viden), (2) klassifikationen mellem 

seminariets studerende og undervisere – og mellem undervisere og ledelse, (3) klassifikationen 

mellem seminariet og omverdenen, (4) klassifikationen mellem forskellige måder at organisere 

undervisningen og hverdagen på. Inden for hver af disse klassifikationer er der sket brud, men 

samtidig er der også kontinuitet, hvilket svarer til at sige, at seminariet forsøger at holde visse 

traditioner i hævd.  

Det er vigtigt at understrege, at selvom jeg begrebssætter seminariets historie som en 

historie, der handler om klassifikationer, er dette ikke ensbetydende med, at jeg i forvejen vidste, 

hvilke klassifikationer jeg ville finde frem til. Dette er sket gennem et empirisk arbejde, som har 

handlet om at opklare nogle af de spændinger mellem fortiden og nutiden, som jeg registrerede i 

løbet af de første par uger af mit feltarbejde.  

Kapitlet består af tre afsnit, som er kronologisk ordnede efter pædagoguddannelsens 

generelle historie: Det første handler om seminariets fortid som et tidligere socialpædagogisk 

seminarium, det andet om ændringer, som fulgte i kølvandet af den fælles pædagoguddannelse af 

1992, det tredje om seminariet som nuværende institution. I et fjerde og sidste afsnit opsummerer 

jeg ved hjælp af et fokuseret blik på de tidligere nævnte klassifikationer.  

 

5.2 Socialpædagogikken i centrum  

 

Seminariet startede sin virksomhed i 1960’erne omkring uddannelsen til børneforsorgspædagog. I 

1974 blev denne uddannelse lagt sammen med de andre uddannelser på det socialpædagogiske 

område (først og fremmest uddannelsen til omsorgsassistent), og fra da af udbød seminariet den 

såkaldte socialpædagoguddannelse. På dette tidspunkt stod begrebet socialpædagogik altså som et 
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centralt holdepunkt for seminariets identitet. Man kan endda sige, at der var en stærk identitet 

omkring socialpædagogik, idet socialpædagoguddannelsen generelt var afgrænset fra de øvrige 

uddannelser på det pædagogiske område – uddannelserne til børnehave- og fritidspædagog. Disse 

tre uddannelser havde hver især deres egen kultur, tradition og målgruppe, og hvis man f.eks. 

vidste, at man ville have med velfungerende børn og unge at gøre, var Grantoftegaard-Seminariet 

ikke stedet at søge ind. Så var man gået galt i byen.  

I bogen ”Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund” 

(Madsen, 2005) skriver Bent Madsen uddybende om denne skelnen mellem socialpædagogik og 

almenpædagogik. Han taler om to historiske spor i dansk socialpædagogik, hvoraf det ene har 

rødder i socialpolitikken, med reference til bl.a. Karl Mager, og det andet i almenpædagogiken, 

repræsenteret ved bl.a. Paul Natorp og Sofie Rifbjerg (Madsen, 2005: 45-49). Madsen karakteriserer 

også disse spor som henholdsvis det ”sociale spørgsmål” og det ”sociale individ”. Det førstnævnte 

er rettet mod særlige foranstaltninger for samfundets udstødte, dvs. institutionel behandling af de 

utilpassede, uopdragne, asociale, truede osv., og det sidstnævnte mod at gøre det sociale spørgsmål 

til en integreret del af børnehavens arbejde – dvs. den individcentrerede reformpædagogik. Omkring 

1970 mener Madsen, at en særlig ”handlingsdiskurs” dominerede inden for det socialpædagogiske 

felt. Denne diskurs opstod som en kritik af en tidligere fremherskende diskurs, nemlig 

behandlingsdiskursen, hvori de samfundsmæssigt udstødte blev opfattet som ”patienter”, der skulle 

placeres og kureres på store totalinstitutioner. Kritikken fra handlingsdiskursen handlede bl.a. om 

de professionelles autoritet og tendens til at behandle efter diagnoser. Deres autoritet opfattedes som 

et forsøg på at skjule samfundsmæssige magtstrukturer og interesser, og den blev samtidig set som 

et instrument for undertrykkelse af bestemte samfundsgrupper. Til forskel fra dette undertrykkende 

regime forsøgte man inden for handlingsdiskursen at åbne socialpædagogikken op, således at den 

imødekom de svages egen erfaringsverden. Der udvikledes alternative institutionsformer, 

hverdagslivet og praktiske gøremål blev bragt i centrum, de førhen professionelle anskuede nu sig 

selv som medborgere eller som advokater for de undertrykte, og der arbejdedes generelt hen imod 

etableringen af en fælles bevidsthed om samfundets undertrykkende mekanismer. Disse forskellige 

tiltag medførte altså et skred i den professionelle rolle, således at den ”klassisk” professionelle med 

rod behandlingsregimet og de etablerede videnskaber blev skiftet ud med ”medborgeren” med rod i 

handlingsdiskursen og forskellige typer af litteratur omkring marxisme og samfundsudvikling.33          

                                                 
33 Se i øvrigt Kampmann (2004a) eller Andersen (2002) for en beskrivelse af, hvordan udviklingen forløb på det 
børnehavepædagogiske område. I korte vendinger antog udviklingen her en modsatrettet form – især i visse kredse 



 93

I interviewet med lærerne blev mange af de samme træk talt frem omkring tiden under 

socialpædagoguddannelsen. En af lærerne fortalte f.eks. følgende om det at være åben over for 

brugernes verden og i det hele taget verdenen uden for seminariet:  

 

Jeg tror, man kan sige, i hvert fald sådan lidt generaliseret, at 
børnehavepædagoguddannelserne havde en sådan noget mere skolastisk tilgang til praktikken, 
og hvor de socialpædagogiske uddannelser havde en noget mere sådan praksis- eller 
læringsorienteret tilgang med udgangspunkt i praksis. Det tror jeg. Jeg tror også, man kunne 
se det på uddannelserne, mange af uddannelserne var sådan mere projektorienterede i deres 
tilgang – af socialpædagoguddannelserne. (…) De socialpædagogiske var mere, både i forhold 
til praktikkerne men også sådan mere udadrettede mod praksis, havde mere projektrelateret, 
altså Peter Sabroe i Århus der altid har haft projekter ud i praksis og sådan (Søs).  

 

En anden og lidt mere erfaren lærer, der har været på seminariet helt fra starten, uddyber med en 

beretning om, hvordan den ydre verden nærmest blev direkte afspejlet i studiets grundstruktur, dvs. 

i det, der blev kaldt for basisgruppen:   

 

Noget af det jeg husker tilbage, fordi da jeg blev ansat så var der jo det, der hedder en 
ansættelsessamtale, og så da jeg fik brevet, så gik jeg ud og spurgte, hvorfor ansatte I mig, 
fordi det var stadigvæk lidt uklart for mig, og der fik jeg den begrundelse, at det var fordi den 
erfaring og den studietid og det, at jeg gik på universitetet og var optaget af gruppe og 
gruppeprocesser og det at lave projektorganiseret undervisning osv., det var det, der var den 
rolle, man skulle gå ind i. Og det at arbejde tværfagligt. Hvis man sætter det op som faglærer 
eller seminarielærer, så dengang blev man ansat som seminarielærer og ikke som faglærer. Og 
det var meget vigtigt, det var meget vigtigt at få det pointeret. Og det prægede hele den 
tænkning, der var. Og så selve studiets organisation som sådan, det var så som Søs siger, altså 
meget i forhold til praksis, men der var også en pædagogisk tænkning, der sagde, jamen vi 
arbejder med basisgrupper. Så de studerende var organiseret i hold på størrelse af 12-13 
stykker, som var basis for alt [med ekstra tryk i] i deres studieforløb. Og det var jo gråd og 
glæder og alt muligt, og der sad vi så som vejledere, der skulle styre de der processer og være 
involveret i dem. Så man kan sige det at være relationelt orienteret, det var inkorporeret 
direkte som en del af forløbet eller som spillet i uddannelsessammenhængen. Det var meget, 
meget tydeligere, end det er i dag (Erik).  

 

Med lidt andre ord kan man sige, at seminariet skulle være et forgangsbillede eller måske nærmere 

et laboratorium for den pædagogik, som de studerende skulle ud at udøve i deres kommende arbejde 

som socialpædagoger. Det var det, den relationelle orientering og fællesskabet i basisgruppen 

drejede sig om. Dette foregik som sagt ved at tage ud i praksis – Erik kaldte senere for at ”drage ud 

                                                                                                                                                                  

omkring Stig Brostrøm, hvori den marxistiske teori blev brugt ikke som delegitimering men som legitimering for en 
professionel rolle blandt pædagoger. Det blev typisk formuleret i termer af den såkaldt strukturerede pædagogik. I dag 
kan et lignende forsøg på legitimering siges at finde sted omkring arbejdet med læreplaner i daginstitutioner. For 
eksempler herpå se f.eks. Brostrøm (2004), Hansbøll og Kofod (2004) og Erslev (2004).         
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i marken” – og efterfølgende bearbejde indtrykkene i basisgruppen gennem forskellige former for 

diskussion og teorilæsning. Det gjorde ’man’ så hver dag fra kl. 8.45-16.00. Det betød, ifølge Erik, 

at man som lærer havde førstehåndsinformationer om det, der foregik ’derude’. Det vil især sige de 

mange forsøgsprojekter, der blev iværksat inden for socialpædagogikken i 70’erne og 80’erne 

(Madsen, 2005: 56). Det var dem, de studerende drog ud til. I dag må lærerne enten læse sig til 

praksis eller høre om den gennem de studerendes beretninger fra praktikken, fortæller Erik.    

Et andet træk, som blev fremhævet af lærerne i interviewet, drejede sig om styringen 

af seminariet. Dels den eksterne styring via socialministeriet og dels den interne styring via 

seminariets egne beslutningsprocesser. Den eksterne styring var meget svag, for nu at sige det kort. 

Seminariet fik næsten lov til at passe sig selv, og ressourcerne var ganske enkelt noget, staten 

leverede – ikke noget der skulle tiltrækkes og administreres, sådan som det forholder sig i dag. Den 

svage eksterne styring hang ifølge Erik sammen med det forhold, at det var socialministeriet, der 

var bagland for socialpædagoguddannelsen. Om det sagde han følgende i interviewet:   

 

Da jeg blev ansat, der var vi underlagt socialministeriet, og vi var jo den ene, eller de havde jo 
med institutionerne at gøre, så de havde sådan en lille afdeling, der hed de socialpædagogiske 
seminarier, så vi kunne stort set gøre, hvad vi selv ville. Og hvis de foreslog, at der skulle 
laves en bekendtgørelse, så sagde vi, at det skulle gøres sådan og sådan, og så blev det sådan. 
Så vi var vant til at have tæt føling med, hvad det var for en uddannelse, der skulle ske (Erik).  

 

Selvom det måske bare var en helt anden tid dengang, med andre og mere demokratiske styreformer 

forbundet med uddannelsespolitikken (Bøje, 2010a, b), så var der altså ifølge Erik en særlig grund 

til den svage eksterne styring af seminariet, nemlig at man som socialpædagogisk seminarium var 

en dråbe i havet set i forhold til socialministeriets øvrige opgaver (dvs. hele institutionsfeltet 

omkring børnehaver, vuggestuer, socialpædagogiske institutioner m.m.). Denne særlige status som 

”lille afdeling” medførte en høj grad af uopmærksomhed fra statens side.34  

Med hensyn til ressourcesituationen fortalte Erik endnu en anekdote for at give et 

indtryk:  

 

Altså jeg har sådant et billede på det. Indtil 1986 der havde vi det samme antal studerende, 
som vi i dag har i vores team. Hele lærergruppen kunne sidde ovre omkring det bord der på 
den anden side. Nu har vi det dobbelte antal studerende, vi kan stadigvæk sidde ovre omkring 
det bord (Erik).  

                                                 
34 I Kampmann (2004b) findes der lignende betragtninger om denne statslige uopmærksomhed. Her italesættes den som 
en kvantitativ institutionalisering over for det, der i dag kan siges at være en kvalitativ institutionalisering.        
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Igennem anekdoten forsøger Erik at indfange forskellen på ressourcesituationen dengang og i dag: 

Dengang var der omkring dobbelt så mange ressourcer pr. studerende, som der er i dag. Efter min 

vurdering er dette dog lige i underkanten. For at undersøge, hvordan det mere præcist forholder sig i 

kroner og ører, har jeg ledt i forskellige former for statistik, og jeg har også talt med nuværende 

kontorchef i Undervisningsministeriet, Jesper Nielsen, men desværre har det ikke været muligt at 

fremskaffe nogle præcise tal. Det hænger bl.a. sammen med det forhold, at man først fra 1994, altså 

i forbindelse med taxameterprincippets indførsel, er begyndt at lave systematiske opgørelser af 

udgifter pr. studerende. Derudover skyldes det, at Undervisningsministeriet ikke medtager 

omkostninger til bygninger i deres opgørelser (se f.eks. Undervisningsministeriet, 2000b). Disse 

omkostninger udskilles i stedet i et særligt bygningstaxameter, som kan variere fra institution til 

institution afhængigt af beliggenhed, og hvis nærmere omfang og beskaffenhed der ikke eksisterer 

tilgængelige informationer om. På trods af de manglende informationer mener jeg alligevel godt, 

det kan lade sig gøre at lave en slags opgørelse, som medtænker omkostninger til bygninger: I 1985 

var der et optag på 3150 studerende til 41 seminarier, i 2001 var der et optag på 6822 studerende til 

32 seminarier (Undervisningsministeriet, 2005: Tabel 4.7; Gregersen, 2007). Med 

professionshøjskolerne kan antallet af ”uddannelsessteder” forventes at blive yderligere reduceret.35 

Alt i alt medfører det en besparelse, som efter min opfattelse overstiger Eriks vurdering af 

situationen.  

Med hensyn til den interne styring på seminariet så fortalte lærerne, at den i højere 

grad end i dag var demokratisk baseret. Bente fortalte f.eks. følgende:  

 

Altså det er ikke bare hos os, at indflydelsen den ikke er direkte længere. Jeg har f.eks. siddet i 
vores fællesråd, som er et af de øverste organer, i mange år, og man kan sige, altså det er 
sådan lidt, det der kommer på tapetet på de møder, det minder meget om dengang, man var i 
folkeskolen og var med i elevrådet, så kunne man bestemme farven på sodavanden til festen. 
Altså det er, og der tror jeg da, sådan når man læser nogle historiske skrifter eller hører om, 
hvordan det var dengang, der var der jo direkte kampe, ik? Altså havde der været en konflikt, 
som vi ser det i dag, med pædagoger for 20 år siden, så var der ikke en studerende på 
seminariet (Bente).  

 

Af citatet fremgår det, hvordan demokratiet før i tiden fungerede mere direkte i hverdagen, dvs. som 

det, man kunne forstå som et deltagerdemokrati (Andersen mfl., 2000). Det kunne f.eks. komme til 

                                                 
35 I dag eksisterer termen seminarium ikke længere i den officielle uddannelsespolitik. I stedet hedder det 
uddannelsessted, afdeling, campus e.l.   



 96

udtryk som kampe mellem undervisere og studerende og, som i Bentes fortælling, mellem 

studerende og arbejdsgiverorganisationer i solidaritet med de færdiguddannede pædagoger. I den 

sidstnævnte konflikt deltog underviserne også. Som Erik sagde: ”Jeg har været til mange 

demonstrationer i arbejdstiden. Hvor skulle jeg ellers være? Der var ikke nogen studerende på 

seminariet”. Dette deltagerdemokrati var samtidig et politisk styret demokrati, dvs. et demokrati 

drevet af en bestemt politisk ideologi. Det gav ifølge Erik nogle særlige spilleregler, man som 

medarbejder og studerende skulle tilegne sig for at kunne deltage i demokratiet. Om det fortalte 

han:    

  

Der var jo sådan en påpasselighed – hvem er det, der sidder og definerer, hvad der skal ske? 
Fordi der er de rigtige, og så er der dem, der er sådan lidt lurvne, og de skal i hvert fald ikke 
sidde i det udvalg, der formulerer, hvad der skal ske. Så der kørte sådan en demokratiproces 
underneden, som var meget sådan den rigtige ideologiagtige, men hvor vi slet ikke er 
ideologistyrede på samme måde i dag. Der er det mere sådan, hvordan fanden får vi det til at 
gå op-agtigt. Altså sådan en pragmatisk tilgang. Så der var også en helt tydelig skabelon for, 
hvordan var demokratiprocessen. Hvad hører til hvor, hvem gjorde hvad og hvornår i 
processen. Det var linet op, og alle kørte efter den skabelon, fordi den var vedtaget, og sådan 
var den. Og den smittede jo også af på de studerende. De havde så nogle tilsvarende 
processer, som matchede det i forhold til, at de sad i fællesrådet, eller hvad hed det, 
seminarierådet, de skulle have noget, der kunne matche op på det niveau – informationer og 
indflydelse osv. (Erik). 

 

Igennem demokratiprocessen ”underneden” lærte både undervisere og studerende den rigtige og 

forkerte ideologi at kende som en nødvendig faktor for praktiseringen af deltagerdemokratiet. Af og 

til strakte ideologistyringen sig også til den egentlige undervisning, der som følge heraf kunne blive 

en lidt rodet men, ifølge Erik, også meget læringsrig affære. Jeg vil bringe et sidste citat omkring 

dette, før jeg går videre til det næste historiske nedslag – seminariets fortolkning af processen 

omkring 1992-uddannelsen.      

  

Når jeg møder nogle af de gamle studerende tilbage derfra, så er der én oplevelse, som dem 
der var tæt på den oplevelse, den bliver de ved med at nævne… det var en protest, hvor der 
var gang i ændringer af uddannelsen og protester osv., og der blev vores seminarium 
mødestedet. Og det betød, vi havde 100 studerende, der var aktive i demonstrationen og få 
folk samlet op og få folk overnattet. Hele den der læringsproces i at organisere sådan et stort 
tabernakel, det blev bare organiseret. Hele den proces den står tilbage hos dem, som siger hold 
kæft hvor lærte vi meget (Erik).36  

                                                 
36 Som parallel til dette stemningsbillede beskriver Steen Baagøe Nielsen (2005) kulturen på daginstitutionsområdet på 
følgende vis: ”Det er ikke sjældent beskrevet – og således også fx af alle de ’gamle’ pædagoger i mit feltarbejde, 
hvordan denne orientering krævede et sammenhold, og hvordan det kunne trække endog meget store veksler på 
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5.3 En fælles pædagoguddannelse – og nye organisationsformer 

 

På mange af landets seminarier blev den fælles pædagoguddannelse af 1992, den såkaldte 

generalistuddannelse, modtaget med en høj grad af udviklingsoptimisme (Weber, 1995). 

Børnehave-, fritids- og socialpædagoger havde længe arbejdet på tværs af hinandens 

arbejdsområder, så mange mente, at der kunne drages fordele af at lægge uddannelserne sammen – i 

hvert fald kunne det næppe være til nogen skade. Især de store aktører i feltet, KL og 

Amtsrådsforeningen, var opsatte på at lægge uddannelserne sammen. Der var dog også modstand i 

feltet, men denne kom mere fra de socialpædagogiske institutioner, herunder seminarierne, end fra 

børnehave- og fritidsområdet, og det var de sidstnævnte, der var de største spillere.37 Modstanden 

gik på, at man var bange for at blive opslugt af almenpædagogikken, at socialpædagogik som teori, 

metode og praksis skulle forsvinde fra den pædagogiske horisont. Denne modstandskamp blev 

imidlertid forhindret af en intern kamp blandt de socialpædagogiske tilhængere om fortolkningen af 

socialpædagogik. Der var en såkaldt Århusopfattelse, repræsenteret ved bl.a. Karsten Tuft, og der 

var en Københavneropfattelse, repræsenteret ved bl.a. Bent Madsen og Jesper Holst, og de to 

forskellige opfattelser var ikke til at forsone.38 Hvorom alting er, blev resultatet af de forskellige 

kampe, at begrebet om socialpædagogik blev skiftet ud med et begreb om specialpædagogik. Som 

Erik sagde: ”Så kom det der specialpædagogikbegreb ind over som sådan en mellemløsning. Vi 

kunne slet ikke få det til at gå op”.    

I interviewet med lærerne var det ikke så meget disse overordnede kampe, der blev 

talt frem, når jeg spurgte til perioden. I stedet var det mere praktiske omstillinger, der fyldte i 

lærernes bevidsthed. Det lader til, at lærerne forholdsvist hurtigt indstillede sig på forandringen og 

gik til denne med oprejst pande.39 Det kunne også hænge sammen med det det forhold, at der på 

dette tidspunkt kom mange nye og mere akademisk skolede undervisere til seminariet. De var 

generelt præget af ”nyidentitet”, som en af dem sagde, og var på den måde ikke indstillede på at 

                                                                                                                                                                  

privatlivet – ofte med ’sjov og ballade’ og sene aftener, men også med stridigheder hvor man kunne ’rive hovedet af 
hinanden” (s. 288).   
37 Almenpædagogikken fylder ca. 80 % i det pædagogiske felt, og socialpædagogikken de resterende 20 %.  
38 Århusopfattelsen var nogenlunde i stil med det almenpædagogiske spor, som opfattede det ”sociale spørgsmål” som 
en del af børnehavens opgave, og Københavneropfattelsen var i stil med den føromtalte handlingsdiskurs. 
Grantoftegaard-Seminariet identificerede sig med Københavneropfattelsen. Se f.eks. Tuft (2003) for et eksempel på 
Århusopfattelsen. Madsen (2005) er et eksempel på Københavneropfattelsen.      
39 Samme tendens bliver beskrevet i Weber (1995). Dog var der også mange indikationer på det modsatte, nemlig at 
omstillingen var forbundet med store anstrengelser – især for de erfarne lærerkræfter.    
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skulle kæmpe for noget, de ikke selv havde været med til at skabe. I stedet kan man sige, at de 

fungerede som en slags løftestang for reformprocessen.  

Med hensyn til denne så var det især arbejdet med at få stablet teamstrukturen på 

benene, som lærerne talte om. Teamorganiseringen havde ganske vist været diskuteret på seminariet 

igennem et længere stykke tid, dvs. ud fra mere ”tidsåndsprægede” forestillinger om, at det var en 

god måde at arbejde sammen på, men det var først med den fælles pædagoguddannelse, at tankerne 

blev omsat til praksis. Det hang først og fremmest sammen med det langt større 

rekrutteringsgrundlag, som den fælles pædagoguddannelse havde åbnet op for. Seminariets 

souschef, Karsten, forklarede dette på følgende måde:    

 

Før teamstiden der sad jeg alene med regnearket og fordelte folk ud på alting. Og det betød, 
var der nogen, der syntes, at dels fik man ikke så megen indflydelse på egen arbejdssituation, 
og dels fik man alt for mange forskellige spor eller årgange eller optag af studerende at 
forholde sig til, og det var alt for forvirrende. Og så tænkte man, vi gør det anderledes. Nu har 
vi de to optag, vi laver nogle optagsteams, og så har linjefag stadigvæk alle studerende. (…) 
På den måde fik man så en aflastning i forhold til, hvor mange studerende, man mødte. Man 
kendte så de hold, man havde og sådan (Karsten).  

 

Den kvantitative udvidelse af seminariet, ca. det dobbelte af hvad der havde været på 

socialpædagoguddannelsen, nødvendiggjorde altså en anden form for organisering, hvis tætheden 

og kendskabet mellem lærere og studerende skulle fastholdes – dvs. det tæthedsprincip, som 

socialpædagoguddannelsen og basisgruppen tidligere havde stået for. Teamene udgjorde denne type 

organisering. De blev udtænkt som den bedst mulige – eller mindst ringe – løsning på problemet. 

Teamene fungerer som såkaldte optagsteams, dvs. de er organiseret omkring de to optag, som 

seminariet har i henholdsvis januar og september. Af den grund kaldes teamsene også for 

”septemberteamet” og ”januarteamet” i daglig tale. Inden for det enkelte team bliver man som 

underviser forpligtet på at få de forskellige optag – eller ”spor” – til at fungere, hvilket indebærer, at 

teamet får en pose timer til hvert enkelt modul, som de selv står for at prioritere i forhold til 

forskellige undervisningsaktiviteter. Sporet består typisk af 4 mindre ”hold” á 25-30 studerende, 

som lærerne i teamet fordeler imellem sig i rollen som ”holdlærer” (de studerende kalder det typisk 

for klasselærer). Denne holdlærer er særligt knyttet til ”sine” studerende og fungerer som 

gennemgående person i hele uddannelsen. Det er f.eks. ham eller hende, der tager sig af praktikken 

og det meste af den almindelige undervisning (se bilag 10 for yderligere information om 

uddannelsens organisering på seminariet). På den måde sikrer teamorganiseringen og den hermed 

forbundne rolle som holdlærer altså det tidligere tæthedsprincip fra socialpædagoguddannelsen.    
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Ifølge Erik er tætheden mellem lærere og studerende dog ikke den samme, som den 

var under socialpædagoguddannelsen: ”Det der basisgruppe, det blev solgt i den proces”, som han 

sagde. En af underviserne præget af ”nyidentitet”, dvs. en af dem, der blev ansat i forbindelse med 

den fælles pædagoguddannelse, er mere positivt stemt over for teammodellen:  

 

Man kan sige, at det vi forsøgte med den model, det var jo at imødekomme både den 
pædagogiske tænkning, som måske, jeg vidste faktisk ikke, at der havde været basisgrupper 
engang, men i hvert fald det udgangspunkt vi har, at vi tror, det har betydning rent 
pædagogisk og læringsmæssigt, at der er en form for kontinuitet i relationen mellem 
undervisere og studerende. Den fastholder vi jo så i de lodrette, i forhold til teamstrukturen, at 
man følger dem i 1. semester og i praktikken og i nogen grad 7. semester. (…) Det 
imødekommer både de studerendes, tror vi, behov, men også et eller andet sted vores i forhold 
til en eller anden form for overskuelighed og kontinuitet planlægningsmæssigt og 
samarbejdsmæssigt (Søs).                 

 

De to forskellige holdninger til teammodellen og tæthedsprincippet reflekterer de to forskellige 

underviseres karriere på seminariet: Erik har en baggrund, der gør det muligt at opleve en 

forfaldshistorie, Søs har ikke denne baggrund, og derfor ser det for hende ud til, at teamene 

imødekommer kontinuiteten i relationen mellem undervisere og studerende. Set fra mit perspektiv 

har de begge ret; seminariets historie er både præget af brud (Erik) og af kontinuitet (Søs). Det er 

netop dette forhold, der karakteriserer seminariet som institution i dag.  

 

5.4 En veldreven skole?  

 

I dag spiller den eksterne styring en meget direkte rolle for seminariets virksomhed. Ikke 

nødvendigvis en større men en anden og mere nærværende rolle.40 Det gælder dels den økonomiske 

styring, som udgøres af et quasimarked (taxameterpenge), og dels den politiske styring, der dikterer 

uddannelses- og bekendtgørelsesændringer med mere og mere jævnlige mellemrum. Med hensyn til 

økonomistyringen så mærkes denne gennem (mindst) to forhold: For det første ved at man skal 

sørge for at tiltrække og fastholde studerende, hvis man som virksomhed skal overleve; for det 

andet ved at binde de studerendes aktiviteter sammen med seminariets STÅ-produktion (produktion 

af studenterårsværk). Det første forhold er let at forstå – det gælder om at få kunder i butikken – 

                                                 
40 Jf. igen Kampmann (2004b), der diskuterer nutidens kvalitative institutionalisering over for 60’ernes og 70’ernes 
kvantitative institutionalisering. I dag er det med andre ord selve kerneydelsen, der forsøges reguleret. Se i den 
forbindelse også Bayer, Hare og Pedersen (2004), Andersen (2003) eller Plum (2003, 2004) omkring styringen af 
daginstitutionsfeltet gennem læreplaner – dvs. gennem output frem for input (læseplaner).       
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men det andet forhold kræver lidt uddybelse. I den forbindelse kan et citat af seminariets 

uddannelsesleder, Julie, være behjælpeligt:  

 

Julie: Altså vi får det, der hedder STÅ for de studerende. (…) De skal bestå et semester. Et 
semester udløser 50.000 kr. for én studerende. Men for at kunne bestå et semester, så skal du 
have været fremmødt X antal tid.  
Jakob: Er det noget, revisorerne kigger direkte på?  
Julie: Ja, det er det. De tager stikprøver ud. Så derfor er det vigtigt.  

 

Med andre ord er det vigtigt for seminariets økonomi, at de studerende møder op og bliver krydset 

af, men også at de består opgaver og prøver, som de forskellige moduler er bygget op omkring. I 

forhold til disse økonomistyringsprincipper har seminariet anlagt en såkaldt forsigtighedspolitik. 

Den går dels ud på at orientere sig mod det, der giver penge i kassen (nye studerende) og dels at 

holde igen med ressourcerne og f.eks. ikke bruge flere penge på undervisningstimer, end at 

seminariet kan klare eventuelle dyk i optagstallet fra år til år. Julie forklarede om 

forsigtighedspolitikken:  

 

Vi kører forsigtigt, vi kører sådan en forsigtighedspolitik. Vi har jo ikke været ude i at skulle 
fyre folk f.eks. Og det ville vi komme til, hvis ressourcerne var meget større. Så ville det se 
helt skævt ud på bundlinjen, når der så kun er to hold i stedet for fire hold, der starter, ik? 
(Julie).    

 

Sikkerhedspolitikken ser ud til at virke. Seminariet har i dag en sund økonomi, og det har aldrig 

været ude i at skulle fyre medarbejdere, som Julie forklarede. Seminariet optager i dag mellem 700 

og 800 studerende alene på pædagoguddannelsen, og derudover kommer der studerende ind fra 

andre uddannelser (f.eks. den pædagogiske assistentuddannelse og forskellige AMU-kurser). Den 

regionale placering i Hovedstaden spiller givetvis en positiv rolle for seminariets økonomi, idet 

søgningen til seminarier placeret i denne del af landet er højere, end den er til seminarier placeret i 

yderkantsområder (jf. Undervisningsministeriet, 2005).      

Angående den politiske styring så kan den umiddelbart være svær at skelne fra den 

økonomiske, idet de to ting efterhånden er smeltet sammen i den statslige styring – dvs. i det 

system, som flere har kaldt for New Public Management (bl.a. Pedersen, 1999; Hjort, 2002; Jensen, 

Knud, 2004; Jensen og Jensen, 2007; Andersen mfl., 2003; Campbell og Pedersen, 2005; Klausen 

og Ståhlberg, 1998). For eksempel angår de nye regler om afkrydsning og aktiv deltagelse både 

seminariets økonomi og uddannelsen som sådan (Undervisningsministeriet, 2007a, b). På trods af 

denne sammenblanding mener jeg stadig, man kan forsøge at se den politiske styring som noget, der 
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(for det meste) har med uddannelsens love og bekendtgørelser at gøre. På dette område findes der i 

dag en række krav og bindinger, som i princippet ikke overlader særlig meget 

beslutningskompetence til det enkelte seminarium.41 Allerede 92-uddannelsen havde skærpet 

kravene, bl.a. ved at indføre prøver og karaktergivning (Andersen, 1995), men med den nye 

uddannelse, og med professionshøjskolernes samtidige etablering, er manøvremulighederne blevet 

endnu mindre. Fagene bliver i dag defineret gennem CKF’er (Centrale Kundskabs- og 

Færdighedsområder) og kompetencemål, deres placering og forløb i uddannelsen er nøje beskrevet 

gennem bl.a. ECTS-systemet, alle fag afsluttes med individuelle prøver og karakterer, praktikken 

forsøges styret i en hidtil ukendt grad osv.  

Som et slags svar på disse stramninger kan man sige, at seminariets interne ledelse er 

blevet mere ’professionel’. Med det mener jeg for det første, at der ikke længere eksisterer de 

samme krav til de studerende om, at de skal søge indflydelse på seminariets beslutningsprocesser. 

Forventningerne i dag drejer sig i højere grad om, at ledelsen og lærerne ’har styr på sagerne’. Som 

en af lærerne fortalte:  

 

Jeg kan huske, for nogle år siden var der optræk til en demonstration, som vi startede hernede 
i, det er noget af det sidste, jeg var med til, og der var det sådan noget med: Gud skal vi 
virkelig det? I dag er det jo sådan, hvis vi holder en temadag eller noget, der er interessant at 
diskutere, og vi kalder alle folk ind, så sidder alle de studerende: Får vi 
erstatningsundervisning for det? (Bente).     

 

En yngre lærer uddyber med en reference tilbage til Eriks kommentar om, at han gik til mange 

demonstrationer i undervisningstiden:  

 

Man kan sige, du har sådan gået til mange demonstrationer i arbejdstiden, hvis jeg skulle føre 
den videre, så skulle vi have drukket mange bajere i vores arbejdstid. Altså hvor er 
orienteringen blandt de studerende, ik? I dag er de på en eller anden bar på Vesterbro med god 
Weissbier og noget god rockmusik, ik? Det kunne jeg da godt tænke mig at få penge for 
(Martin).  

 

Men ikke bare forholdet mellem de studerende og seminariet er blevet professionaliseret, dette 

gælder også forholdet mellem ledelse og lærere. Man kan sige, at der er kommet mere klare linjer 

                                                 
41 Netop beslutningskompetencen og dermed muligheden for, at det enkelte seminarium kan bevare sin egen profil, var 
et af de punkter, der blev problematiseret mest i evalueringen af uddannelsen i 2003 (Danmarks Evalueringsinstitut, 
2003). Seminariernes store handlefrihed skabte for stor spredning i de uddannede pædagogers kompetencer, lød 
kritikken.    
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om, hvem der tager sig af hvad, hvornår og hvordan, og at ingen af parterne forsøger at udfordre 

dette synderligt. Den ovenfor citerede lærer sagde følgende om dette:  

 

Og når man vel prøver at tage det sådan mere generelt og principielt, og det kan f.eks. ske til 
et klubmøde, ik [fagforeningsmøde mellem de ansatte på seminariet], så er der meget få, der 
deltager i klubmødet. Det er min klare vurdering, det er også noget, jeg prioriteter fra, fordi 
jeg mener, det der sker på klubmødet er, er måske ikke særlig vigtigt, selvom det helt 
grundlæggende er helt vildt vigtigt. Der er et eller andet, der åbenbart ikke fungerer, siden at 
jeg vælger det fra. Det kan godt være, det er mig, men jeg kan da se, at møde, fremmødet er 
ikke særlig stærkt (Martin). 

 

Martin har sikkert ret, når han ikke mener, at der foregår noget særlig vigtigt på klubmødet. Det er i 

hvert fald sandsynligt, i og med at de tunge beslutninger efterhånden er blevet flyttet uden for 

seminariets nære verden, bl.a. til professionshøjskolen. Herom fortalte en af de CVU-rektorer, jeg 

interviewede i forbindelse med optakten til feltarbejdet, mig følgende:  

 

Altså det er klart, at der ligger også i professionshøjskolelovgivningen, der ligger en større 
magt centralt på bestyrelsen og på rektor. Sådan er det. Og udøvet forkert så er der klart en 
risiko for demokratisk underskud. Men jeg er ikke vidende om, at man sådan pr. definition 
kan sige, at store virksomheder, og nu taler vi helt generelt, fordi det kunne lige så godt være 
private virksomheder, vi talte om her, at store virksomheder er mindre demokratiske end små 
virksomheder. Jeg vil måske næsten sige, at på grund af at der også sker en 
opprofessionalisering af TR-funktioner osv., de bliver også dygtigere, de går også på kurser 
og ved, hvordan de skal håndtere ledelsen, så kunne du lige så godt sige, måske hvis du 
sammenlignede en stor industrivirksomhed med den lokale smed, så kunne du lige så godt 
have, den lokale smed, han giver, han stikker bare ordrer ud, og du gør sådan, og du gør sådan 
og færdig. Mens i den store industrivirksomhed, som måske er bygget oprindeligt af den 
lokale smed, som så er blevet stor, der har du et veludviklet medarbejderdemokrati. Og der er 
ingen, der siger, at den samme mekanisme ikke sagtens kunne findes her (Ove).  

 

Selvom Ove kan have ret i sine betragtninger (også en lokal smedje/seminarium kan have sine 

problemer, hvad gælder medarbejderdemokratiet), så er der under alle omstændigheder tale om en 

ny type demokrati set i forhold til tidligere. Dette er et ’professionelt’ demokrati, hvor det ser ud til, 

at der er nogle få, der bliver opprofessionaliseret, mens resten må indtage en mere passiv position. 

De sidstnævnte må så at sige gå ud fra, at der er ’styr på sagerne’.42  

                                                 
42 Thomas Brante (2005) laver samme form for analyse af relationen mellem de folkevalgte politikere og deres vælgere. 
Han taler om en professionalisering af det politiske væsen, hvorved de folkevalgte er kommet til at have mere tilfælles 
med hinanden på tværs af partiskel end med deres oprindelige vælgergrundlag. Politikere er blevet til en profession, 
siger Brante. 
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Forventningen om at have ’styr på sagerne’ kan også ses af de kontraktlignende 

aftaleformer, som indgås mellem ledelse og lærere og mellem lærere og elever. Mellem ledelse og 

lærere drejer det sig f.eks. om forventninger til teamets funktionsmåde, og mellem lærere og elever 

drejer det sig f.eks. om at have udspecificeret studieplanen i en sådan grad, at eleverne ikke kan 

misforstå deres del af kontrakten – at møde op og aflevere opgaver til tiden. Jeg vil ikke komme 

nærmere ind på den sidstnævnte relation, idet relationen mellem undervisere og studerende 

analyseres i kapitel 7, men hvad angår den førstnævnte relation mellem ledelse og lærere, så kan 

endnu et citat tjene til at tydeligere pointen. Det drejer sig om en diskussion mellem Søs, Jan, Lars, 

Martin og mig selv om friheden inden for teamets rammer:  

 

Jakob: Men det jeg spurgte til egentlig, det var den der, man kan sige indflydelsen fra jeres 
side.  
Søs: På vores egen arbejdssituation? 
Jakob: Ja.  
Jan: Men den synes jeg da, vi har opnået i det her team.  
Jakob: Ja, i temaet, ik?  
Lars: Så vores relation til vores ledelse er god, ik?  
Søs og Jan: Ja.  
Martin: Men det er da klart, at der er da, jamen det er jo også meget person- og 
ledelsesbetinget i det her, ik. Altså vi har jo stor frihed i at lægge vores ressourcer sådan i 
forhold til vores årsnorm, ik, men så er der også andre situationer, hvor man ser en ledelse, der 
vil ind over en hel masse småting. Generelt synes jeg da som ny underviser, der er sådan en, 
jeg har meget, meget stor indflydelse på bestemte ting, og andre ting har jeg slet ikke har 
nogen indflydelse på. Det har jeg det også ganske fint med.   

 

Inden for teamets rammer er der altså en meget høj grad af frihed til f.eks. at forvalte de tildelte 

timer efter egne behov og ønsker, men uden for dette, dvs. omkring selve kontraktens fastsættelse, 

er der ikke de store indflydelsesmuligheder. Over for denne type arbejdsorganisering giver det god 

mening, at Martin, som det her er tilfældet, allierer sig med en lønarbejderstrategi: ”Det har jeg det 

også fint med”, siger han om de manglende muligheder for at få indflydelse på bestemte ting. 

Samme form for orientering så jeg blandt flere af de øvrige undervisere – især de helt unge. For 

eksempel omkring det at få ”jobbet” til at passe sammen med livet som børnefamilie: Man møder 

relativt sent, får fri i ordentlig tid og har en høj grad af fleksibilitet i forhold til at hente, bringe og 

passe syge børn.      

Et sidste træk omkring seminariet som nuværende institution skal omtales. Det drejer 

sig om undervisningen, som er kommet til at minde mere om det, man normalt forbinder med 

undervisning, nemlig noget der foregår inden for seminariets egne vægge, mellem lærere og elever 
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og i et afgrænset lokale. Det kan man f.eks. se af den måde, hvorpå seminariets arkitektur og 

byggestil har ændret sig. Om det fortalte Erik:  

 

Erik: Altså det jeg lærte, da jeg blev ansat herude, det var, at det at gå ind bag sin dør som 
lærer og undervise, det kunne man ikke. Fordi lokalet var delt op i to. De lokaler ovre på 
fjerde, ovre i den gamle bygning, de var delt over i to ved en flytbar skillevæg, som var to 
meter høj, så man kunne simpelthen mærke holdet inde ved siden af. Alle studerende de 
kunne lave flyvemaskiner i papir, så kom der en – hold kæft derovre.     
Jakob: Men de kan stadigvæk banke…. 
Erik: Ja (griner).  

 

I dag er lokalerne delt i to aflukkede, om end meget tynde, vægge. Arkitekturen har på den måde 

indrettet sig efter klasseundervisningens principper, hvor en enkelt lærer tænkes at skulle 

overbringe et fagligt stof til sine elever i et tidsligt og rumligt disciplineret lokale. Undervisningen 

er ikke længere noget, der foregår ”derude”, men er nærmere noget, der foregår ”herinde” i form af 

forsøg på overbringelse af et teoretisk curriculum.43 Det kan også ses af, at der er kommet flere 

undervisningstimer pr. uge, at der er kommet andre og mere akademisk skolede undervisere i 

lærerkorpset, at uddannelsen er blevet til en professionsbacheloruddannelse, og at de studerende i 

takt med de skærpede adgangsbetingelser er blevet yngre og mere gymnasialt prægede. 

Akademiseringen er, som før nævnt, et velkendt træk ved MVU’erne, og selve opfindelsen af 

termer som MVU, CVU, VVU, DPU og professionsbachelor må ses som et symptom på dette.   

 

5.5 Opsummering 

 

Opsummerende har jeg med denne beskrivelse af seminariets historie forsøgt at udvælge træk, der 

kan være med til at forklare den kommende analyse af den pædagogiske praksis. Ikke på en 

udtømmende eller top-down vis, fordi praksis i sig selv er i stand til at omdanne institutionelle 

betingelser, men på en vis hvoraf man kan se, hvordan seminariets brud og forsøg på at fastholde 

kontinuitet spiller en slags indirekte rolle for den nuværende praksis.  

Hvad angår brudene, så demonstrerer disse ændringer i det, man kan opfatte som de 

pædagogiske klassifikationer. Det drejer sig om klassifikationerne mellem forskellige typer af viden 

(praksisviden og teoretisk viden), mellem seminariets studerende og undervisere (og mellem 

undervisere og ledelse), mellem seminariet og omverdenen, herunder staten, markedet og den 

                                                 
43 Om curriculumteori se Bernstein (1977), Goodson (1992, 1995), Lundgren (1979), Callewaert (2003), Hudson (2007) 
og Klette (2007).  
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politiske orientering, og mellem forskellige måder at organisere undervisningen og hverdagen på. I 

nogle tilfælde kan man sige, at klassifikationerne er blevet stærkere, i andre at de er blevet svagere. 

Klassifikationen mellem den praksisbaserede og teoretiske viden ser f.eks. ud til at være blevet 

stærkere, forstået på den måde, at den teoretiske viden i dag er skolens område, mens den 

håndværksmæssige opøvelse i faget er praktikkens område. De to funktioner er så at sige blevet 

spaltet ud fra hinanden. Nogenlunde samme forhold ser ud til at gælde for klassifikationen mellem 

seminariets lærere og studerende: Den er også er blevet stærkere. De to parter går f.eks. ikke 

længere til demonstrationer sammen, og lærerkorpset er blevet akademiseret i en sådan grad, at det 

kan være svært at se forbindelsen mellem det, som disse personer repræsenterer, og det praktiske 

pædagogarbejde, som langt de fleste færdiguddannede stadig skal forsøge at identificere sig med – 

og formentlig varetage efter uddannelsen. Klassifikationen mellem seminariet og omverdenen er 

derimod blevet svagere, forstået på den måde, at der ikke længere er skarpe linjer mellem stat, 

marked og offentlige institutioner. Det får seminariet til at minde om en virksomhed, som fungerer 

efter samme økonomiske principper, som dem der gælder på det private marked. Desuden bevirker 

det en forandring af ledelsen fra at have været en demokratisk baseret ledelse til i dag at være en 

mere ’professionel’ ledelse. Principperne omkring denne ledelse er ligeledes dem, der kendes fra 

det private marked – dvs. strategisk ledelse af store, koncernlignende organisationer (se f.eks. Bøje, 

Hjort, Larsen og Raae, 2006b; Raae, 2004; Hjort, 1998; Mathiesen, 2000; Pedersen, 2004; Agevall 

og Jonnergård, 2007; Sandberg og Targama, 1998; Olsen, 2005; Noordegraaf, 2004; Langfeldt, 

2007; Apple, 2001). Klassifikationen mellem forskellige måder at organisere undervisningen og 

hverdagen på afspejler klassifikationerne vedrørende viden og vedrørende forholdet mellem de 

studerende og underviserne: Den synes også at være blevet stærkere. For eksempel foregår 

undervisningen nu i aflukkede lokaler, hvorimod lokalerne før i tiden var åbne.  

Samtidig med disse ændringer mener jeg imidlertid også, at seminariets historie 

afspejler, at dets ledelse og lærere har forsøgt – og stadig forsøger – at bevare bestemte en bestemt 

historisk identitet. Det gælder f.eks. relationen mellem undervisere og studerende, som, på trods af 

de skoleagtige tendenser, ikke må blive for fragmenteret og individuel. Kontinuiteten i denne 

relation skal fastholdes, og seminariet synes at strække sig langt for at få dette til at lade sig gøre. 

Faktisk kan man trække en direkte linje mellem socialpædagoguddannelsens basisgruppe og det 

nuværende princip om henholdsvis teams og holdlærere. Kontinuiteten kan muligvis også ses i 

relation til den vidensmæssige klassifikation: Spørgsmålet er, om det nu kun er den teoretiske 
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viden, der tæller i ’skolen’, eller om den praktiske viden stadig indgår i ’seminariets’ pædagogiske 

praksis?  

 Kontinuiteten kan formentlig ses på flere måder, og dette sammenlagt med de nævnte 

brud gør alt i alt seminariet til en kompleks praksis. Afhandlingens grundanalyse (kapitel 7) vil 

belyse denne praksis, men nu vil jeg foreløbig gå videre til den næste indkredsning af rammerne, 

nemlig det jeg kalder for den pædagogiske diskurs.  
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Kapitel 6: Den pædagogiske diskurs 

 

6.1 Fremgangsmåde 

 

I dette kapitel vil jeg fortsætte med at indkredse magten omkring den pædagogiske praksis, forstået 

som den pædagogiske diskurs som undervisere og studerede orienterer sig efter i deres daglige 

omgang med hinanden. Som før nævnt opfatter jeg den pædagogiske diskurs som en 

diskurskonfiguration og altså ikke som én diskurs i sig selv. Kapitlet indkredser således fem 

forskellige pædagogiske diskurser med hvert deres fokus på enten det regulative eller stoflige 

forhold. Det drejer sig om 1) den socialpædagogiske diskurs, 2) omsorgsdiskursen, 3) den 

praktiserede omsorgsdiskurs, 4) faglighedsdiskursen og 5) den akademiske diskurs.  

Kapitlet beskriver disse diskurser i den her nævnte rækkefølge, og netop rækkefølgen 

er valgt med henblik på at afspejle kontinuiteten og brudene i de pædagogiske klassifikationer, som 

jeg analyserede i forrige kapitel. Det skal forstås således, at jeg starter med at beskrive de diskurser, 

som udspringer af seminariets tidligste praksis og klassifikationsforhold, og afslutter med at 

beskrive de diskurser, som udspringer af seminariets nyere praksis og klassifikationsforhold.  

 

6.2 Den socialpædagogiske diskurs 

 

Denne diskurs har, ikke overraskende, rod i seminariets socialpædagogiske historie. I dag er 

diskursen ikke særlig fremherskende. Den bliver i høj grad båret frem af enkelte undervisere og 

studerende, og i studieplanen ses den mest som historiske rester, der ikke er blevet udryddet, eller 

som elementer der optræder i nyere og dermed anderledes diskursive forbindelser.  

Et af de steder, hvor jeg kunne identificere diskursen, var i forhold til projektarbejdet, 

som stadig står for langt den største del af studiearbejdet på seminariet. Projektarbejdet bliver i dag 

anvendt til mange formål – f.eks. dem, der er knyttet til generalistuddannelsen af 1992 (Weber, 

1995), samt dem der er knyttet professionsbachelorbestemmelsen. Men som noget særlig 

socialpædagogisk kan man pege på det ”praktiske handlingspotentiale”, som projektarbejdet stadig 

forbindes med på seminariet. Dette kunne jeg f.eks. observere under hovedforløbet i mit feltarbejde 

– modulet Mennesker – Institutioner – Læreprocesser. Omkring dette forløb står der bl.a. i 

studieordningen: ”Samtidigt arbejdes med pædagogisk refleksion i forbindelse med igangsættelse af 

pædagogiske aktiviteter og forløb der har fokus på skabende processer betydning for menneskets 
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udvikling og livsmuligheder” (bilag 12: 24). I praksis blev dette omsat til et såkaldt pilotprojekt, 

hvor de studerende skulle ”sætte noget i gang”, f.eks. en leg, en dans eller en naturoplevelse, som de 

efterfølgende skulle observere og reflektere over. Meningen med dette kan, som én mulighed, ses i 

forlængelse af den i forrige kapitel handlingsdiskurs inden for socialpædagogikken, hvor det gjaldt 

om at ændre på de institutionelle rammer og så at sige puste liv i disse.  

Dette blev mere tydeligt i en af introduktionerne til modulteamet. Det var 

underviseren Erik, der stod for denne. Han startede med at tale om det, man kunne kalde for 

realiteterne i de pædagogiske institutioner. Dvs. via samfundsvidenskabelig teori talte han om 

institutionalisering, den funktionstømte familie og om Thomas Højrups livsformsanalyse. Herefter 

gik han videre til at stille spørgsmålet: Hvordan svarer pædagogens livsform til Thomas Højrups 

kategorier? Om de studerendes svar på dette spørgsmål noterede jeg følgende i min notesbog:  

 

De fleste siger lønarbejde, men flere siger også, ”jeg vil gerne gøre en forskel” og prøver på 
den måde at italesætte sig selv inden for karrierelivsformen. Men den ’passer’ ikke helt, fordi 
det også er et kald. Kaldet er dog ikke umiddelbart tilgængeligt som en kategori for de 
studerende – de nævner det i hvert fald ikke. Susanne siger: ”Jeg er lønarbejder.” Så spørger 
Erik hende, hvad hun mente med det, men samtidig lader han hende ikke tale, fordi han, som 
han selv siger, ”vil holde hende fast i klicheen.” Dvs. han har taleretten, og han bruger den, 
selvom Susanne nærmest stammer for at trænge igennem. Erik spørger: ”Skal jeg så møde jer 
som lønarbejdere, som studerende eller som karrieremennesker?” ”Den er svær”, siger 
Michael. Efter det leverer Erik nærmest selv svaret: ”Hvis nu jeg siger, at I er ildsjæle, hvad 
siger I så?” ”Man kan se uddannelsen og arbejdet som selvudviklende”, siger Susanne. ”Har 
man sin mobil med hjem”, spørger Erik? ”Ja”, siger Torben. ”Nej”, siger Michael. ”Det er 
blevet uklart, hvad der er mit mål”, siger Michael videre. ”Vi gør jo også arbejdet, fordi det er 
løn i sig selv”, siger Erik. Og Susanne følger op med, at ”man skal jo ikke vælge 
pædagoguddannelsen pga. lønnen.” På den måde ser de studerende ud til at (professions)lære, 
at de har valgt uddannelsen, fordi de er ildsjæle, og fordi de får løn ved arbejdet i sig selv. 
Michael prøvede på en måde at problematisere dette, men han blev fejet af banen, ikke taget 
seriøst, ikke hørt (notesbog). 

 

Selvom Erik i dette eksempel formentlig først og fremmest ønsker at udfordre de studerende og få 

dem til at reflektere over sig selv og deres kommende arbejde, er det karrierelivsformen og til dels 

kaldet, der får lov at dominere over andre forståelsesformer. Det kan ses i forlængelse af 

modultemaet og den længere tale om realiteterne, idet karrierelivsformen og til dels kaldet kan 

menes at bryde med institutionaliseringen og lønarbejdertilgangen. Man synes at skullevælge livet 

og troen på forandring, hvis man skal være en rigtig socialpædagog.44  

                                                 
44 Se i den forbindelse Nielsen (2003), der forbinder karrierelivsformen med en overvejende mandlig strategi i det 
pædagogiske arbejde. Den bliver også kaldt OP af Katrin Hjort (2003), mens hun forbinder kaldstanken med en 
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Et andet sted, hvor jeg kunne observere den socialpædagogiske diskurs, var i forholdet 

mellem underviseren Jan og en af de udvalgte projektgrupper. Imellem dem udviklede der sig et 

særligt forhold, hvor socialpædagogikken var i fokus hele tiden – dels i forhold til de studerendes 

emnevalg og måde at arbejde på og dels som en praktisk udøvet pædagogik mellem underviseren og 

de studerende. Omkring emnevalget var det som nævnt de hjemløse, de studerende havde valgt at 

kaste sig over. Som begrundelse for dette sagde en af de studerende fra gruppen, Torben, følgende: 

”Jeg gider ikke det der med at skifte bleer på velfungerede, blåøjede børn” (notesbog). I denne 

udtalelse ligger der en markering af det normalpædagogiske som noget ikke-udfordrende, noget 

ikke-trængende rent socialpolitisk, og en implicit markering af det socialpædagogiske som stedet, 

hvor det virkelig sner. Dette blev internt i gruppen – og mellem gruppen og Jan (og Poul, deres 

linjefagsvejleder) – yderligere italesat gennem en omtale af de hjemløse som en særlig svær eller 

tung gruppe, som det krævede særlige, nærmest ikke-pædagogiske evner at have med at gøre. I min 

notesbog har jeg noteret følgende om gruppens egen vurdering af de hjemløse:  

 

Torben siger, at ”jeg er så glad for det, vi har lært allerede. Vi har fået så meget kendskab til 
de her mennesker allerede. De er så svære at få fat i, det er en skjult verden, som vi har fået 
indblik i allerede.” Torben fortæller således, at andre socialpædagoger/arbejdere typisk er 2-3 
måneder om at ”spotte” de hjemløse – for det er det, de gør, altså spotter dem mhp. at ’hjælpe’ 
dem i en eller anden form – og nogle gange er det faktisk de hjemløse, der ”spotter” 
socialarbejderne/pædagogerne, før det er omvendt. Og dermed får nye muligheder for at 
gemme sig. Torben nævnte, at der var et begreb for dette, men han kunne ikke lige huske det. 
Det var dog noget med, at de hjemløse klædte sig ud i pænt tøj og sad og læste avis for ikke at 
blive set – ”men så vendte de måske avisen på hovedet, så man kunne se dem alligevel”, 
bryder Katja ind (notesbog).   

 

Af udklippet fremgår det, hvordan især Torben er stolt over at have fået kontakt til de hjemløse. 

Som han selv siger, tager det normalt 2-3 måneder for ’rigtige’ socialarbejdere/pædagoger om at 

udrette det, han og gruppen har udrettet på mindre end en uge. På den måde var socialarbejderen og 

dermed ikke-pædagogen altså central for især Torben og hans orientering i forhold til det 

pædagogiske arbejde. 45 Man kan sige, at den socialpædagogiske diskurs udgjorde baggrunden, 

hvorfra Torben foretog valg og prioriteringer i forhold til det at uddanne sig til pædagog.    

 

                                                                                                                                                                  

overvejende kvindelig/filantropisk strategi. Se også Pedersen (2005) og Skeggs (2002), som beskriver de samme 
fænomener men i andre termer.    
45 I Jo Krøjers (2003) artikel ”Når Farmand kommer hjem – om kønsarbejdsdelingen på de socialpædagogiske 
institutioner” bliver socialpædagogikken ligeledes fremskrevet som et område, der definerer sig selv gennem ikke-
pædagogik, dvs. hjemlighed, og dermed gennem traditionelle kønsroller.   
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6.3 Omsorgsdiskursen 

 

Denne diskurs er fremherskende på seminariet i alt fra klasseundervisning og projektarbejde til 

studieordning og de studerendes opgaver. Modsat den socialpædagogiske diskurs er 

omsorgsdiskursen hovedsageligt kvindeligt kønnet, idet den handler om funktioner og 

arbejdsopgaver, som traditionelt er blevet varetaget af kvinder i hjemmene – hjælpe, støtte, udvikle, 

pusle, have kontakt, drage omsorg osv.     

Som et godt eksempel på diskursen vil jeg starte med en beskrivelse af det, jeg kalder 

for installeringen af billedet af den ’gode pædagog’. Beskrivelsen stammer fra optakten til 

projektarbejdet, dvs. den såkaldt faglige perspektivering. Mere præcist drejer det sig om 

undervisning i linjefaget Sundhed, Krop og Bevægelse. Undervisningen begynder som 

tavleundervisning, hvor læreren taler, og eleverne noterer, og går derfra videre over i et 

emnearbejde, hvor de studerende mere selvstændigt skal diskutere underviserens oplæg med 

udgangspunkt i 3 udleverede spørgsmål. Om dette emnearbejde noterede jeg følgende i min 

notesbog:  

 

Lærerens første spørgsmål lyder: Hvilken betydning har vores demokratiske børnesyn for 
børns livskvalitet på godt og ondt, med udgangspunkt i praksiseksemplerne fra bogen. 
Spørgsmålet forudsætter altså, at ”vi” har et demokratisk børnesyn, og da jeg spørger min 
sidekammerat, hvad dette mere konkret indbefatter, siger hun: ”Det er sådan noget med 
medinddragelse, børnehøjde og anerkendelse.” ”Hvor har du det fra, står det i en af jeres 
tekster til i dag”, spørger jeg. ”Nej, det ved vi bare”, siger de to ved siden af mig. ”Det er 
sådan noget, der kører rundt”, siger de (notesbog).  

 

At pædagoger er nogen, der anerkender, sætter sig i børnehøjde, medinddrager børn og i det hele 

taget har et demokratisk børnesyn, er åbenbart noget, der bare ”kører rundt” på seminariet. Det kan 

man også se af den normative type teori, som cirkulerer rundt på tværs af de forskellige moduler i 

uddannelsen. Som en af de absolut største hittere drejer det sig bl.a. om Berit Baes (1996 og 2003) 

tekster om anerkendende pædagogik. Disse tekster har en slags opdragende funktion, idet de 

medvirker til at forme de kommende pædagogers selvbillede i retning af en god og omsorgsfuld 

person. Derudover synes de at sætte ord på de handlinger, som flere studerende udtrykker, at de i 

forvejen gør i det pædagogiske arbejde. Som en af de studerende, Laura, sagde til mig under 
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projektarbejdet: ”Jeg anerkendte nok også før, men nu kan jeg jo bevise det. Før havde jeg bare 

meninger, nu har jeg begrundelser” (notesbog).46     

Som et andet eksempel på omsorgsdiskursen kan man se på, hvilke emner de 

studerende vælger at arbejde med i projektarbejdet. For langt den største dels vedkommende tegner 

der sig en omsorgsorientering bagved disse. Der bliver skrevet om de urolige børn i børnehaven, 

som trænger til lidt ekstra opmærksomhed og støtte, om Oasen, der øjensynligt skulle være et 

tilflugtssted for børn med ADHD, om børn i krise, som har brug for lidt ekstra hjælp til dels at blive 

spottet som kriseramte og dels at blive hjulpet igennem krisen osv. Der kunne nævnes flere 

eksempler på emner, som er motiveret af en omsorgsorientering på den ene eller anden måde. 

Fælles for dem synes at være, at det er arbejdet efter uddannelsen, som begrunder 

omsorgsorienteringen.  

 

6.4 Den praktiserede omsorgsdiskurs 

 

Denne diskurs adskiller sig fra omsorgsdiskursen ved at være en diskurs, som forbinder de 

studerende og underviserne i omsorgslignende relationer og ikke, som ovenfor, de studerende og de 

kommende brugere i arbejdet. Den praktiserede omsorgsdiskurs er med andre ord omsorgsdiskursen 

praktiseret i forholdet mellem seminariets undervisere og studerende.  

De studerendes praktikbearbejdning var et af de steder, hvor den praktiserede 

omsorgsdiskurs kom til udtryk. Dette pædagogiske møde var arrangeret som en seance, hvor de 

studerende på baggrund af en praktikopgave fremlagde og fik feedback på deres praktikoplevelser – 

dels over for resten af holdet og dels over for holdlæreren. Efter dette havde de studerende en 

individuel samtale med holdlæreren omkring praktikken.47 Om en af de studerendes fremlæggelser 

noterede jeg følgende i min notesbog:  

 

Zara fortæller om familiebostedet i Helsingør, hvor hun har været i praktik – kvinder og børn 
udsat for vold og uden noget sted at bo. Hun taler om en oplevelse, hvor hun har taget en af 
beboerne med i svømmehallen. Det er en meget gribende fortælling om en afghansk mor og 
hendes søn, som er i svømmehallen for første gang: ”Hun har slet ingen kontakt med sin søn”, 
siger Zara. ”Babyen er bare helt stiv, holder mig fast i hånden og ryster.” Alle i klassen er helt 
stille, følger bare med i fortællingen (notesbog).  

 

                                                 
46 Se Olesen (2005) for en mere udførlig beskrivelse af de fremherskende teoridannelser på pædagoguddannelsen.   
47 Disse samtaler fik jeg ikke adgang til at observere. Dette blev begrundet med, at de var meget ”personlige”.  
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Efter Zaras fortælling var hendes medstuderende meget ivrige efter at spørge ind til moderen, 

babyen og det konkrete forløb i svømmehallen. Det samme var holdlæreren Jan, men han var det på 

en anden måde end de studerende. Han var mere interesseret i Zaras oplevelse af situationen, i 

hendes frustrationer, refleksioner, læreprocesser osv. Han stillede hende således spørgsmålet: 

”Hvad fik du ud af det?” Med dette spørgsmål kan man sige, at han tvang samtalen væk fra de 

konkrete oplevelser og drejede den i stedet over i en form, hvor det gjaldt om at få bearbejdet sine 

praktikerfaringer. Resten af klassen støttede op om dette, og på den måde blev omsorgsrelationen 

altså vendt indad mod seminariet og praktiseret direkte i forholdet mellem de studerende og 

holdlæreren og mellem de studerende indbyrdes.  

 

6.5 Faglighedsdiskursen 

 

Hvor de tidligere beskrevne diskurser i hovedsagen – men ikke udelukkende – drejer sig om sociale 

relationer (regulativ diskurs), drejer de to sidste diskurser sig hovedsageligt, men heller ikke 

udelukkende, om transmission og tilegnelse af et fagligt stof (undervisningsdiskurs). Den følgende 

diskurs har jeg således valgt at kalde for faglighedsdiskursen. Diskursen kan indledningsvist 

beskrives gennem følgende eksempel, som stammer fra den faglige perspektivering og nærmere 

betegnet underviseren Nannas forelæsning om ”livskvalitet og idræt i det pædagogiske arbejde” i 

linjefaget Sundhed, Krop og Bevægelse:   

 

Der bliver noteret en del i forhold til Nannas oplæg. Sammenlignet med Erik er Nannas stil 
måske bare mere direkte forelæsningsagtig? Der er ikke alt det der med inddragelse af de 
studerende – fotos, gruppesnak osv. Hos Nanna er der blevet lagt en tekst ud på Fronter, som 
de studerende har kunnet læse i forvejen, og det er den, Nanna taler ud fra, og som de 
studerende noterer ned omkring. Når Nanna taler, ekspliciterer hun, hvilke tekster det drejer 
sig om, samt hvem der er forfatterne. Hun siger f.eks. ”Peter Clausen fra bogen Anvendelse af 
nyere pædagogik, som I måske kender fra pædagogik?”  

 

Notatet siger noget om indholdet af faglighedsdiskursen og om den stemning, den fører med sig – 

dvs. det regulative forhold, som denne bygger på. Det er et indhold, der handler om fagligt stof i 

form af nogle bestemte teorier, der bliver præsenteret, og som helst skal læres/reproduceres, og det 

er en social relation, der er præget af stærk men dermed også synlig rammesætning. Det indebærer 

for de studerende, at de bliver til elever, og for underviseren betyder det tilsvarende, at hun bliver til 

en lærer.  
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Et andet eksempel på faglighedsdiskursen stammer fra eksamen med den studerende 

Isabella. Om denne noterede jeg følgende:  

 

Hun går direkte i gang med sin tale med udgangspunkt i et dilemma fra abstractet. Hun tager 
fat i pædagogens rolle. Hun går helt i sort og går derfor videre til at tale om samarbejdet med 
forældrene. Hun kommer mere konkret ind på et barn i en institution, som er ekskluderet pga. 
det sproglige niveau. Det giver udgangspunkt for en diskussion, fordi Henriette efterfølgende 
spørger til det. Men Isabella formår ikke at tage teten og snakke videre. Hun går i stå, efter at 
have talt lidt, og hengiver sig herefter til lærernes styring. Henrik starter. Han taler om 
adskillelse helt generelt: ”Er det ikke tarveligt over for børn at adskille ord på den måde? 
Verden er jo helhed”, siger han. Og han siger: ”I empatibegrebet ligger der jo en skjult 
dagsorden, eller tager jeg fejl?” ”Nej”, siger Isabella. ”Hvis vi nu kigger på linjefaget, er det 
så ikke sprogstimulering, så det basker”, spørger Henrik videre. ”Jo”, siger Isabella. 
”Hvordan?”, spørger Henrik. ”Hvordan?”, spørger Isabella. ”Ja, du giver mig jo ret, så du må 
jo have en mening om det”, siger Henrik (notesbog). 

 

Da underviserne efter eksamen skulle votere, sagde Henrik følgende: ”Jeg tænker sådan 7?” Da 

Isabella bagefter kom ind for at få sin karakter at vide, læste Henrik op ad karakterskalaen: ”Der var 

en del mangler”, sagde han. Derudover brugte han som begrundelse, at ”du bliver hængende i din 

case og i omsorgsdelen, men næste stadie i dit studieliv er at få nogle højere abstraktionsniveauer 

med. Du har pligt til at lære de faglige termer. Så har du en krystal” (notesbog). I dette tilfælde kan 

man sige, at faglighedsdiskursen fungerede som det, Henrik kaldte for ”det næste stadie i dit 

studieliv.” Dvs. en bestræbelse, der går ud på at bevæge sig bort fra det konkrete og selvoplevede 

og over i noget mere abstrakt: Teorien og begreberne.  

Afslutningsvist kan man om faglighedsdiskursen sige, at den er vældig fremherskende 

på seminariet, og at den indgår i samme type relation mellem et konkret og abstrakt indhold, dvs. et 

restringeret og elaboreret indhold, som jeg var inde på ovenfor.  

 

6.6 Den akademiske diskurs 

 

Til at starte med er det vigtigt at skelne mellem den akademiske diskurs og faglighedsdiskursen på 

et generelt plan. Begge diskurser er, som før nævnt, hovedsageligt orienteret mod et fagligt stof, 

men hvor faglighedsdiskursen er meget eksplicit omkring dette, synes den akademiske diskurs at 

være mere implicit omkring dette forhold. Dvs. i den akademiske diskurs er fagligt stof ikke et mål i 

sig selv, i stedet synes det at være et middel, som tages i anvendelse i forhold til en analyse af en 

given empiri eller i forhold til at perspektivere konkrete erfaringer med det pædagogiske arbejde. På 
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den måde kan man sige, at empiri og teori holdes adskilt i faglighedsdiskursen, mens de forsøges 

integreret i den akademiske diskurs (Andersen, 1995; Callewaert, 1994). 

Den akademiske diskurs var ikke særlig fremherskende i seminariet, forstået således at 

det var ganske få studerende og undervisere, der fremviste den. Men et af de steder, hvor den kunne 

ses, var i forhold til pilotprojektet. I relation til dette blev der formuleret nogle forventninger, som 

kan siges at være klassisk akademiske dyder. De handlede om, at de studerende skulle kunne 

observere, beskrive, analysere og diskutere deres empiri. Empiri og ikke ”erfaringer” var således 

det, seminariet, qua studieordningen, mente, at de studerende skulle/ville få ud af pilotprojektet. 

Dette blev formuleret ved introduktionen til projektarbejdet:  

 

Erik introducerer til begreberne menneske, institution og læreproces og relaterer ikke dette til 
de studerendes praktikerfaringer, som de lige har fået ’bearbejdet’ i det tidligere forløb. Jan 
sagde ellers, at de studerende skulle trække videre på deres praktikerfaringer og bruge dem i 
det kommende forløb, dvs. projektarbejdet, men nu viser det sig, at de skal lave et 
”pilotprojekt” med dertil hørende ”empiriindsamling”. På den måde ser det ud til, at 
praktikerfaringerne kappes bort eller transformeres til et videnskabeligt projekt (notesbog). 

 

Notatet noget om forholdet mellem de studerendes praktikerfaringer og forventningerne til 

pilotprojektet. Der ligger måske en overdrivelse i at sige, at praktikerfaringerne bliver ”kappet 

bort”, sådan som jeg umiddelbart tolker det i situationen, men på den anden side synes det klart, at 

Erik, som her agerer repræsentant for studieordningen, markerer et brud med praktikerfaringerne 

ved at betone det videnskabelige ved pilotprojektet og empiriindsamlingen: Det handler nu om 

noget andet end de personlige erfaringer, som de fik bearbejdet i det foregående 

undervisningsforløb. Man kan sige, at det videnskabelige/akademiske perspektiv, som de 

studerendes forventes at anlægge, udtrykker en undersøgende distance til praksis, mens 

praktikerfaringerne derimod udtrykte en omfavnelse af praksis – en omfavnelse som de studerende 

nu skal (lære at) opgive for i stedet at indtage en position som akademiker/videnskabsmand eller -

kvinde.  

 

6.7 Opsummering 

 

Jeg har i dette kapitel analyseret det, jeg kalder for den pædagogiske diskurs. Den pædagogiske 

diskurs er blevet beskrevet som en diskurskonfiguration bestående af fem diskurser med hvert deres 

fokus på enten det regulative eller det stoflige forhold: 1) en socialpædagogisk diskurs, 2) en 
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omsorgsdiskurs, 3) en praktiseret omsorgsdiskurs, 4) en faglighedsdiskurs og 5) en akademisk 

diskurs.  

Internt mellem disse diskurser kan der spores en vis orden, som afspejler seminariets 

historie og dermed de tidligere analyserede klassifikationsforhold: Fra en mindre udbredelse af den 

socialpædagogiske diskurs, som stammer fra begyndelsen af seminariets levetid, hen over en 

væsentlig udbredelse af omsorgsdiskursen og den praktiserede omsorgsdiskurs, som stammer fra 

midten af seminariets historie, til en stor udbredelse af faglighedsdiskursen, som stammer fra den 

sidste del af seminariets historie. Den akademiske diskurs, som også stammer fra den sidste del af 

seminariets historie, vurderer jeg ikke til at være særlig udbredt. Denne orden er dog kun tentativ, 

og den siger ikke noget om, hvilken dominans de forskellige diskurser har i seminariets praksis – 

dvs. hvilken værdi, de hver især repræsenterer i forhold til sorteringen af de studerende. Dette vil 

jeg – blandt andet – analysere i næste kapitel.  
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Kapitel 7: Den pædagogiske praksis 

 

7.1 Fremgangsmåde 

 

I dette kapitel vil jeg som nævnt gå til kernen af differentierings- og sorteringsprocesserne i 

seminariets pædagogiske praksis. Dette vil jeg gøre ved at starte med at studere differentiering (til 

og med afsnit 7.4) og afslutte med at studere sortering, sådan som denne kommer til udtryk i 

forbindelse med eksamen (afsnit 7.5). I afsnit 7.2, som handler om den såkaldte 

praktikbearbejdning, starter jeg med at identificere forskelle blandt de studerende i relation til 

undervisningen. I afsnit 7.3, som omhandler den faglige perspektivering, studerer jeg disse forskelle 

som et mønster af positioner i klassen. I afsnit 7.4, som drejer sig om projektarbejdet, handler det 

dels om at identificere det hidtidige differentieringsmønster i relation til de strategier, som de 

studerende anlægger i projektarbejdet, og dels om at analysere hvordan mønstret er forbundet med 

sociale kategorier som klasse, køn og etnicitet. I afsnit 7.5, som handler om eksamen, studerer jeg, 

hvorledes det fremanalyserede differentieringsmønster værdisættes i seminariets pædagogiske 

praksis – dvs. hvordan forskellige grupper af studerende sorteres.  

Som før nævnt er rammesætningsbegrebet det centrale begreb i dette kapitel. Via dette 

ser jeg på, hvordan klassifikationer og pædagogisk diskurs kontrolleres i den pædagogiske praksis 

gennem differentierings- og sorteringsprocesser. Rammesætningsbegrebet operationaliseres delvist 

via greb og forståelsesformer inspireret af den symbolske interaktionisme. I afsnit 7.2 og 7.3 drejer 

det sig om det, jeg kalder for prototypen, og i afsnit 7.4 drejer det sig om positioneringsbegrebet. I 

afsnit 7.4 taler jeg endvidere om imaginær rammesætning og strategier i relation til projektarbejdet. 

I afsnit 7.5 bringes der ingen nye begreber på banen. Her fokuserer jeg på stærk og svag 

rammesætning ud fra forskellige ’forhørstyper’ og pædagogiske diskurser, som underviserne 

evaluerer de studerende og deres præstationer i forhold til. 
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7.2 Praktikbearbejdning 

 

Prototypen 

 

Praktikbearbejdningen har jeg allerede været inde på i forrige kapitel, dvs. gennem karakteristikken 

af det, jeg kaldte for den praktiserede omsorgsdiskurs. Jeg brugte her casen omkring den studerende 

Zara, som fremlagde sine erfaringer fra praktikken angående den afghanske mor og hendes søn. Jeg 

beskrev, hvordan hun fik feedback på sine erfaringer af klassen og af holdlæreren Jan, og jeg 

beskrev, hvordan især læreren styrede denne form for erfaringsudveksling over i noget, der mindede 

om en øvelse i at praktisere omsorg – en slags mimisk praksis, der forsøgte at spejle den 

omsorgspraksis, som ’rigtige’ pædagoger udfører over for børn, handicappede, socialt 

marginaliserede osv.   

Sådan så praktikbearbejdningen ud for langt de fleste studerende. De deltog i et møde, 

hvori de skiftedes til at være parten, som fik sine erfaringer bearbejdet, og den lyttende, støttende og 

bearbejdende part. Læreren optrådte af gode grunde kun i sidstnævnte rolle.   

Med Bernsteins termer kan man sige, at rammesætningen var svag; afsenderen var i 

udgangspunktet den studerende og ikke læreren, og kontrollen over udvælgelse, rækkefølge, tempo, 

kriterier og det sociale grundlag var i princippet også den studerendes ansvar. For eksempel måtte 

den studerende selv vælge, hvilke episoder fra praktikken han eller hun ville fortælle om. På den 

anden side var der dog nogle implicitte forventninger til selve fortælleformen. Denne skulle se ud 

som et narrativ (jf. Davies, 1989), hvori der fandtes en start, f.eks. et problem eller en oplevelse der 

havde gjort særlig indtryk, en midte, f.eks. et klimaks hvor pointer kom særlig tydeligt til udtryk, og 

en afslutning, f.eks. en morale om ikke at blive som de færdiguddannede pædagoger, der kun er til 

pasning og opbevaring af børn. Den studerende skulle i udgangspunktet selv bestemme, hvilken 

historie han eller hun ville fortælle, men måtte ikke konstruere denne på hvilken som helst måde, og 

derfor kan praktikbearbejdningen altså karakteriseres som præget af svag rammesætning – som 

usynlig pædagogik.  

 

Stillet til regnskab og holdt uden for det pædagogiske møde 

 

I det følgende vil jeg analysere en situeret afvigelse fra prototypen, hvor praktikbearbejdningen, for 

enkelte studerende, antog en mere reguleret affære – dvs. en praksis, hvor rammesætningen blev 



 118

stærkere, fordi kriterierne, som de pågældende studerende styrede deres indlæg efter, blev vurderet 

som illegitime af resten af klassen samt underviseren. Eller som Becker, Geer og Hughes (1968) 

forstår det: Fordi deres definition af situationen ikke var den samme som resten af klassens og 

underviserens. Man kan sige, at disse studerende blev stillet til regnskab for deres indlæg og holdt 

uden for det pædagogiske møde. Jeg vil i det følgende beskrive denne proces ved at sammenligne et 

notat fra en af disse pigers praktikbearbejdning med et notat fra en af de mere ’gængse’ pigers 

praktikbearbejdning. Det følgende notat stammer fra den ikke-gængse pige – hun hedder Anna, og 

hendes praktik foregik på en døgninstitution for udsatte børn og unge:   

 

Anna siger, at ”det er vigtigt, at vi som pædagoger er rollemodeller, og at vi kan skabe gode 
relationer” (det har hun lært at sige, tænker jeg). ”Pædagoger er for passive og tager ikke 
konflikten op”, siger hun videre (hun taler i sådan et meget generaliserende og moraliserende 
sprog, sådan oplever jeg det i hvert fald, og det lader til at producere en dynamik, hvor hun 
mere bliver bedømt end sympatisk støttet af de andre). Laila, en af de andre piger, siger til 
Annas kritik af pædagoger: ”Hvad kunne man så gøre?” Og til Annas kommentar om, at ”det 
jo er store piger, der arbejdes med”, siger læreren Jan: ”Er det det?” Generelt er resten af 
klassen tavse (og virker uengagerede), mens Anna bare taler og taler a la et slags foredrag. Da 
Zara bagefter skal give hende kommentarer som den ’gode’ opponent, nøjes hun med at sige: 
”Jeg synes, det lyder spændende, du har set nogle gode ting”. Og en af de andre piger, 
Susanne, siger: ”Jeg tænkte på øh… har du spurgt pædagogerne, hvorfor de reagerede så 
passivt, som du synes, de gjorde?” (dvs. som om Anna ikke selv havde tænkt på at spørge om 
dette). Til det siger Anna: ”Ja, det har jeg i hvert fald”, og derefter fortsætter hun sit foredrag 
(notesbog).   

 

Til sammenligning med dette har jeg noteret følgende om en af de gængse pigers 

praktikbearbejdning – hun hedder Linda, og hendes praktik foregik ligeledes på en institution for 

udsatte børn og unge:               

 

Linda fortæller om sin praktikopgave, hvor hun har skrevet om ydrestyring vs. indrestyring. 
Linda taler i et slags sprog, hvor hun bl.a. siger, at ”børnene er vant til, at forældrene ’råver’ af 
dem”, og ydermere at ”børnene har brug for rammer, for det har de ikke fået hjemmefra.” Da 
læreren spørger, hvilke teoretikere, hun har brugt, siger hun ”jeg tror nok, jeg har brugt 
teoretikere, jeg har brugt…”, siger hun og bladrer i opgaven for at finde navnene (så i hvor høj 
grad har hun brugt dem, kan man spørge). Klassen er også ret stille over for hende, de er fx 
mere interesserede i en konkret sag om magtanvendelse end i Lindas hypoteser om 
indrestyring vs. ydrestyring (på den måde minder klassen lidt i adfærd om adfærden over for 
Anna: Uengageret. Men når det så er sagt, er der alligevel ikke den samme form for 
bedømmelse tilstede. Klassen ender faktisk i nøjagtig den samme form sympatisk støtte som 
ved de andre praktikbearbejdninger – men nu bare i forhold til den konkrete sag om 
magtanvendelse). Underviseren Jan spørger angående sagen om magtanvendelse: ”Fik du 
supervision på det?” (han kunne jo også have valgt at problematisere dette, altså at Linda og 
praktikinstitutionen brugte magtanvendelse over for en af brugerne). ”Indberettede du det”, 
spørger Zara hende, efterfulgt af en kommentar om, at ”det lyder rigtig spændende, det lyder 
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som om, du har lært sindssygt meget.” Jan slutter af med at sige, at ”det lyder, som om du har 
lært noget om det der dilemma mellem indre- og ydrestyring” (notesbog).  

 

Som jeg observerede det, mindede de to pigers erfaringer og tale om hinanden på nogle punkter. For 

eksempel kunne man sige, at de begge talte i generaliserende termer. Anna siger f.eks., at 

”pædagoger er for passive og tager ikke konflikten op”, Linda siger, at ”børnene er vant til, at 

forældrene ’råver’ af dem” osv. Ud over dette mener jeg dog ikke, der findes mange ligheder de to 

praktikbearbejdninger imellem. I stedet er der væsentlige forskelle. For det første taler Anna rigtig 

meget af tiden, mens Linda derimod lader sig tale til. Man kan sige, at Anna svarer imod og 

forsøger at styre kommunikationen, mens Linda svarer med og lader sig styre af de andres 

kommentarer. For det andet er modtagelsen af henholdsvis Annas og Lindas tale forskellig. Anna 

modtages på en bedømmende facon, hvorimod Linda, ligesom hovedparten af klassen, modtages på 

en støttende og bearbejdende facon. Både læreren og de andre studerende står for denne 

forskelsproduktion mellem henholdsvis Anna og Linda.   

Men hvordan kan disse forskelle forklares? Hvad handler de om ud over at være 

adfærdsforskelle i et bestemt rum på seminariet? Én mulighed er, at de handler om etnicitet: Anna 

har en forælder med anden etnisk baggrund end dansk, og Linda har en dansk etnisk baggrund. 

Resten af pigerne, som praktikbearbejdningen også antog en reguleret affære for, var ligeledes det, 

der i den officielle politik kaldes for tosprogede (Gitz-Johansen, 2006) – eller såkaldt ’etnikere’, 

som de ofte blev kaldt af medstuderende. Ud fra dette perspektiv handler de observerede forskelle 

altså om produktion af henholdsvis etniske og danske pædagoger, hvor førstnævnte ser ud til at 

blive ekskluderet fra det pædagogiske møde og sidstnævnte inkluderet i dette.    

Eksklusionen af Anna ser mere præcist ud til at komme i stand ved, at hun udfordrer i 

stedet for at lade sig hjælpe af de andre studerende og af læreren – og ved at denne udfordring 

opfattes som en udfordring af etnisk danske pædagoger frem for en udfordring af pædagoger 

generelt. Blandt andet hendes kommentar om, at ”pædagoger er for passive og ikke vil tage 

konflikten op”, kan ses i denne optik. I situationen får det Laila til at stille spørgsmålet, ”hvad 

kunne man så gøre”, og med dette kan hun tænkes at mene, at Anna provokerer, og at hun da gerne 

vil se opskriften på den gode pædagog, når nu Anna mener, at de etablerede – og dermed danske – 

pædagoger opfører sig forkert. Laila ser altså ud til at stille Anna til regnskab for den 

problematisering, som hun synes at mene, at Anna retter mod de etnisk danske pædagoger, dvs. 

deres passivitet og manglende evne til at tage konflikter op. Samme form for stillen til regnskab kan 

ses af Jans og Susannes spørgsmål, og dette synes at bevirke, at Annas taler ender ud i et distanceret 
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foredrag frem for et hjælp-appellerende indlæg. I sidste ende kan dette ses som en medvirken fra 

Annas side til at ekskludere sig selv fra praktikbearbejdningen som pædagogisk møde. Anna har 

således også besluttet sig for at overgå til net-pædagoguddannelsen fra næste semester – dvs. et 

uddannelsesforløb, hvorigennem man kan sige, at hun ekskluderer sig selv fra undervisningen på 

seminariet.  

   

Kaffe og kage 

 

Næste afvigelse fra prototypen drejer sig om nogle skift i rammesætning, som skete i forbindelse 

med forskellige afbrydelser af undervisningen. Som figur for disse skift kan man tale om et behov 

for kaffe og kage, som en af de studerende kaldte det.   

Skiftene i rammesætning – eller skiftene i definitionen af situationen – opstod i 

forbindelse med situationer, hvor de studerende ikke kunne holde koncentrationen længere. Ved 

sådanne lejligheder strittede især den studerende Søren ud. Søren var/er en studerende, som med 

hele sit kropssprog og attitude ofte signalerede en vis modstand mod undervisningen og seminariet. 

På et tidspunkt, hvor Søren havde været særligt forstyrrende, kontrollerede underviseren ham ved at 

sige: ”Hallo Søren, kig på mig, når jeg taler til dig”. I forlængelse af dette sagde han til klassen: ”I 

må ikke få pause nu, det har I lige haft, og så bliver der igen uro i klassen” (notesbog). Med 

sådanne meddelelser kan man sige, at Jan forsøgte at kontrollere rammesætningen over for en 

efterhånden ret så ukoncentreret klasse – og i særdeleshed Søren. Kort tid efter måtte Jan dog bøje 

sig og lade de studerende få pause. ”Hvad gør vi så?”, spurgte han. ”Kaffe og kage”, svarede Søren, 

hvorefter resten af klassen sprang i og gik til pause.  

 

Opsummering 

 

Opsummerende kan man med disse beskrivelser se, hvordan rammesætningen er en dynamisk 

størrelse, der skifter karakter, alt efter hvem og hvad der meldes ind i rummet. Et bestemt indhold 

og nogle bestemte subjekter lukkes via rammesætningen ind i rummet, mens andre forsøges holdt 

ude – eller holder sig ude. Således kan man få øje på, hvordan hovedparten af klassen – de gængse 

studerende – lukkes ind i praktikbearbejdningen som en form for praktiseret omsorg, mens andre 

studerende holdes ude og/eller holder sig ude. Sådan tegner det foreløbige differentieringsmønster 

sig.  
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7.3 Den faglige perspektivering   

 

Afsnittet er opbygget således, at jeg starter med at beskrive prototypen samt en afvigelse fra denne, 

som jeg kalder for oplægget. I oplægget indkredser jeg bestemte elevpositioner, som jeg 

efterfølgende eksemplificerer i forhold til andre undervisningssituationer.  

 

Prototypen 

 

Den faglige perspektivering har jeg været inde på før i kraft af beskrivelsen af faglighedsdiskursen. 

Dér kaldte jeg det for de faglige perspektiveringer, altså i flertal, fordi de, ifølge time- 

fagfordelingen, var repræsenteret ved mange forskellige fag, undervisere og lektioner. Fælles for 

perspektiveringerne var imidlertid, at de hovedsageligt var lærerstyrede aktiviteter. Fra både 

undervisere og studerende knyttede der sig således en forventning til dem om, at det var ’læreren’, 

der skulle tale, og ’eleverne’ der skulle lytte. Underviseren skulle formidle sin viden igennem 

længere tid og samtidig fortælle om de særlige problemstillinger, han eller hun var optaget af.48 På 

den måde var den faglige perspektivering, som prototype, karakteriseret ved stærk rammesætning 

og synlig pædagogik. Nannas undervisning tjener som et eksempel på dette (se s. 112).    

Angående differentieringsprocessen i forbindelse med prototypen så er det svært at 

udtale sig om denne på baggrund af den metode, jeg har anvendt – dvs. deltagende observation. Det 

er det, i og med at jeg, qua denne, kun kunne få øje på læreren som den handlende part i rummet. 

De studerende var ikke aktive, de meldte ikke meddelelser ind i rummet, bestemte hænder blev ikke 

udvalgt af underviseren på bekostning af andre, der var ikke nogen, der skilte sig ud som mere 

aktive end andre osv. Læreren forelæste, og de studerende hørte efter og tog noter.  

På den anden side var virkeligheden ikke helt sådan. Nogle lod til at følge mere med 

end andre, men pointen er, at dette ikke kunne ses tydeligt i den rene prototype, eftersom alle i stor 

udstrækning syntes at være ’med’ i denne undervisningsform.  

 

Oplægget 

 

                                                 
48 Jeg overværede således perspektiveringer omkring livsformsanalyse, livskvalitet og idræt i det pædagogiske arbejde, 
idrættens historie og narrativitet og socialpædagogik.  
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Differentieringen var derimod tydelig i den undervisningsform, jeg i det følgende vil beskrive som 

oplægget. Jeg har allerede været inde på karakteren af denne undervisningsform i min beskrivelse af 

den socialpædagogiske diskurs (s. 106), dvs. eksemplet omkring Erik, der forsøgte at lære de 

studerende, hvordan en socialpædagog ideelt set harmonerer med Thomas Højrups karrierelivsform 

og til dels kaldet – ikke lønarbejderen.49 I denne beskrivelse kom jeg dog ikke ind på de 

interaktionelle relationer, som situationen var karakteriseret ved. Dette vil jeg gøre nu.  

Til en start kan man vende tilbage til det, jeg beskrev som Eriks tale om realiteterne. 

Denne tale var lagt an som et slags forelæsning a la prototypen, hvori læreren talte om teorien, hvor 

de studerende noterede (de aktive af dem), og hvor rammesætningen i det hele taget var stærk og 

synlig. Da Erik så stillede spørgsmålet, hvordan pædagogens livsform svarer til Thomas Højrups 

kategorier, kan man sige, at han løsnede op for rammesætningen ved at invitere de studerende til at 

deltage mere aktivt i undervisningen. Dette blev modsvaret af de studerende på forskellig vis. I 

notatet fremgik det f.eks., hvordan ”de fleste siger lønarbejde”, hvordan Susanne sagde, ”jeg er 

lønarbejder” for derefter at modificere dette udsagn til, ”man kan se uddannelsen og arbejdet som 

selvudviklende”, hvordan Torben svarede ”ja” på spørgsmålet om, hvorvidt man havde sin mobil 

med hjem, og hvordan Michael svarede klart ”nej” på samme spørgsmål. Sådan så 

differentieringsmønstret ud i forbindelse med Eriks oplæg – og i forbindelse med andre læreres 

oplæg: Torben og Susanne lægger sig i tæt forlængelse af Eriks budskab om, at man skal vælge 

karrierelivsformen og til dels kaldet, og på den måde bliver de til det, man kan kalde for 

hjælpelærere. Dels hjælper de til med at holde undervisningen i gang ved at markere og være aktive, 

og dels hjælper de til med at overbringe budskabet om den uegennyttige socialpædagog. I 

modsætning hertil modsætter Michael sig budskabet om socialpædagogen og bliver på den måde 

det, man kan kalde for modstandspræget. Imellem disse to punkter forekommer de fleste af klassens 

studerende at være afventende: De svarer i første omgang, men da dette svar ikke bliver modsvaret, 
                                                 
49 I Christian Sandbjerg Hansen og Jimmy Krabs (2006) artikel ”Det sociale arbejdes nødvendighed” bliver denne 
konstruktion af socialarbejderen – og altså ikke socialpædagogen – analyseret i lyset af et Bourdieu’sk klasseperspektiv. 
De viser, hvordan opkomsten af det sociale arbejde og de heri underliggende opdelinger mellem hhv. en definerende og 
udførende funktion gennem en 200-årig periode har bidraget til produktionen af mellemliggende klasser og samtidig til 
reproduktionen af øvre og nedre klasser. Socialarbejderen indtager en historisk specifik position imellem disse; i 
begyndelsen som en filantropisk ildsjæl afledt af forestillinger om det borgerlige middelklassehjem, i midten som en 
mere fagligt funderet og professionel person (dette bliver ikke udfoldet synderligt, men man må formode, at der her 
tænkes på velfærdsstatens professionelle), og endelig i vore dage som en genindsættelse af den filantropiske ildsjæl, 
repræsenteret ved det frivillige sociale arbejde og ved nye former for forvaltning (puljeordninger). Erik var næppe 
bevidst om disse klassepositioner i oplægget – for ham hed referencen snarere Thomas Højrups livsformsanalyse – men 
set ud fra artiklens teoretiske perspektiv, dvs. Bourdieu, kan de alligevel menes at have udgjort en underliggende 
strukturel ramme for, hvad det overhovedet var muligt at tænke og sige om (social)pædagoger i den konkrete situation. 
Afvisningen af lønarbejderen kunne kort sagt bunde i klassespecifikke interesser og italesættelser af socialarbejderen i 
retning af den filantropiske og dermed også frivillige og ulønnede ildsjæl.  
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og da andre og mere aktive studerende toner frem (Torben og Susanne), falder de hurtigt tilbage i 

stolen og bliver mere passive. Længst ude i periferien findes der så nogle elever, som ikke siger 

noget, som ikke forsøger på det, og som dermed forekommer at være afkoblede. Dette er de 

føromtalte piger med anden etnisk baggrund.  

Disse forskelle mellem de studerende kan forstås som bestemte positioner i klassen. I 

artiklen ”Sources of consensus and disaffection in education” (Bernstein, 1977: kap. 1) diskuterer 

Bernstein sådanne elevpositioner. Han taler om fem typiske positioner: Commitment, detachment, 

deferment, estrangement og alienation. Commitment beskrives som en position, hvor eleven er 

engageret i skolens ekspressive såvel som instrumentelle orden – i dens regulative diskurs og i 

undervisningsdiskursen. Detachment beskrives som en position, hvor eleven er positiv i forhold til 

den instrumentelle orden men negativ i forhold til den ekspressive orden. Deferment beskrives som 

en position, hvor eleven forholder sig afventende over for skolen, hvor han eller hun aflurer, hvad 

der forventes, og hvordan dette skal effektueres. Estrangement beskrives som en position, hvor 

eleven er engageret i både den instrumentelle og ekspressive orden, men hvor han eller hun ikke 

besidder evnerne til at effektuere den instrumentelle orden. Endelig beskrives alienation som en 

position, hvor eleven afviser både den instrumentelle og ekspressive orden.50  

   Der er ligheder mellem disse positioner og det differentieringsmønster, jeg hidtil har 

registreret, men samtidig er der også uoverensstemmelser, hvilket jeg ser som en konsekvens af, at 

der er tale om to vidt forskellige kontekster – en primærskole i England omkring 1960’erne og en 

videregående uddannelse i Danmark i slutningen af 2000’erne. På et analytisk plan er det muligt at 

se en forbindelse mellem det, jeg har kaldt for hjælpelæreren, og Bernsteins commitment; Michaels 

modstand, som jeg ikke ser som modstand generelt men kun modstand mod visse dele af 

seminariets ekspressive orden (socialpædagogen som ildsjæl), kan ligestilles med detachment; 

afventende kan svare til deferment, og endelig kan afkoblet svare til alienation. Uanset hvor præcist 

disse positioner matcher hinanden, har de én ting til fælles: De handler om forskellige studerendes 
                                                 
50 Disse positioner kan genfindes i store dele af uddannelsessociologien. I Willis (1977) opereres der med henholdsvis 
the lads, som er modstandsprægede arbejderklassedrenge, og the ear’oles, som er konforme elever. Betegnelsen ear’oles 
er en sammentrækning af ear og hole, og den bruges af the lads til at stemple de konforme elever negativt med. Ear 
signalerer, at de konforme elever kun bruger deres ører (og ikke deres hænder), til at høre efter, hvad læreren siger, og 
hole signalerer, at de konforme elever kun lader noget komme ind – aldrig noget komme ud. I Gitz-Johansen (2006) 
beskrives det, hvordan deltagelsesmønstret blandt piger med anden etnisk baggrund kan minde om en såkaldt gruppe i 
klassen (s. 216). Dvs. en ”…parallel med det, der ellers foregår i klassen” (s. 214). Dette deltagelsesmønster minder 
meget om det, jeg her har beskrevet som afkoblet. I Mac an Ghaill (1988) beskrives samme deltagelsesmønster for sorte 
piger med arbejderklassebaggrund som en såkaldt resistance within accomodation (kap. 1). Dvs. en etnisk bestemt, 
arbejderklassebaseret og kvindeligt kønnet modstandsstrategi. Den kaldes også for pro-education/anti-school (s. 26). Alt 
i alt er positionerne altså velkendte inden for uddannelsessociologien, men de varierer selvfølgelig afhængigt af den 
specifikke kontekst, hvori de sættes i værk.          
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evner til at identificere og effektuere skolens krav, herunder deres evner til at deltage i 

undervisningen. I det følgende vil jeg eksemplificere de fremanalyserede positioner, dvs. 

hjælpelæreren, den modstandsprægede, den afventendee og den afkoblede, i relation til andre 

undervisningssituationer.      

 

Eksemplificering af positionerne  

 

Hjælpelæreren 

Positionen som hjælpelærer blev på et senere tidspunkt igen udfyldt af Susanne, om end på en ny 

måde. Dette skete ved, at hun brød ind i Eriks forelæsning, som han havde genoptaget efter 

episoden med socialpædagogen vs. Thomas Højrups livsformer. Hun sagde følgende: ”Det er 

forkert eller usundt at stille børnene over for så mange valg” (notesbog). Denne afbrydelse af Erik 

kan umiddelbart tolkes i retning af modstand: Hun accepterer ikke igen at skulle være stille. På den 

anden side er Susannes udmelding ikke ligefrem nogen obstruktion af undervisningen. Den 

forlænger snarere definitionen af situationen, spiller med på takten og gør det muligt for 

underviseren at gøre forelæsningen mere levende og vedkommende – for nogen i hvert fald. 

Susanne kom med andre ord igen til at fungere som en form for hjælpelærer.  

 

Den modstandsprægede 

I forhold til den modstandsprægede position så blev denne på et tidspunkt fyldt ud af den 

studerende Søren, som også var ham, der foreslog kaffe og kage. Det skete, efter at Erik havde 

genoptaget forelæsningen og således igen havde gjort rammesætningen stærkere. I min notesbog 

skrev jeg følgende ned:  

 

En af de studerende spørger efter en pause, så måske er det ikke kun mig, der er stået af. Erik 
siger: ”Skal I have en pause, eller skal jeg lige tage den sidste med?” [Dvs. den sidste 
livsform, karrierelivsformen, som relateres til betydningen for institutionsbarnet]. Til det siger 
Søren: ”Tag bare den sidste med, og så opfinder vi nogle flere bagefter” (notesbog).   

 

Det er karakteristisk for Sørens kommentar, at den er sarkastisk. Hans modstand mod Erik og 

forelæsningen er ikke direkte konfronterende – han siger f.eks. ikke PAUSE NU! Kommentaren er 

nærmere pakket ind i en tone, der på én og samme tid tillader ham at udfordre og imødekomme 

underviseren. Denne balanceringsmanøvre blev endda yderligere forfinet ved, at sidste halvdel af 

sætningen – og så opfinder vi nogle flere bagefter – blev sagt mere afdæmpet end den første del. 
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Dvs. primært til mig og sidekammeraten. I Goffmans (1967) perspektiv kan en sådan handling 

forstås som en såkaldt sekundær tilpasning. Dvs. en mindre, heraf sekundær, tilpasning af en 

institution til den enkelte klient og hans eller hendes personlighed. Som Goffman skriver: ”Ved 

sekundære tilpasninger omgår den enkelte organisationens antagelser om, hvad han bør og ikke 

bør gøre, og hvad han bør have – og følgelig også hvad han bør være. Sekundære 

tilpasningsformer giver individet muligheder for at tage afstand fra den rolle og den personlighed, 

som institutionen tillagde ham” (s. 139). I Sørens tilfælde kan man således sige, at hans mindre 

udfordring af underviseren først og fremmest tjener en personlighedsbevarende funktion. Der er 

ikke tale om en udfordring af institutionens primære tilpasningsformer.  

 

Den afventende 

I forhold til positionen som afventende så var det i udgangspunktet sværere at få øje på denne, 

eftersom de studerende, som indtog denne position, ikke sagde noget i undervisningen. Eller  

gjorde opmærksom på sig selv ligesom f.eks. Søren, der konstant gjorde sig synlig, kropsligt såvel 

som lydligt (rømme sig, bevæge stol og bord, vippe på stol, banke på væggen til tilstødende lokaler 

osv.). De pågældende studerende syntes nærmere at fungere som en slags kulisse, som 

underviseren, hjælpelærerne og de modstandsprægede studerende optrådte i. Deres adfærd var 

fokuseret omkring følgende punkter:  

 

 Kigge op på læreren, høre efter og notere  

 Læse; enten i tekster relateret til den konkrete undervisning eller i relation til andre ’timer’ 

– eller i skønlitteratur 

 Udfylde spørgeskemaer 

 Checke kalender og skemaer   

 Koncentrere sig om bærbare computere (vides ikke om hvad, men da seminariet havde 

trådløst netværk, kunne det være mange ting) 

 Snakke sagte med de nærmeste sidekammerater, f.eks. om weekendens fester 

 Sende SMS’er 

 Nulre hår, slibe negle og smøre læbestift på 

 Drikke vand, sodavand, kaffe, the e.l.  
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Af disse punkter fremgår det, at det måske er misvisende at kalde positionen for afventende. Især de 

første 4-5 punkter indikerer, at der blandt de studerende, som indtager positionen, er en vis aktivitet 

tilstede, hvad gælder forsøget på at følge med i undervisningen – og i seminariets generelle 

forventninger til det at være en studerende (f.eks. at man checker sin kalender jævnligt). De sidste 4 

punkter, fra snak til kaffedrikning, indikerer, at de studerende udviser aktivitet og interesse i forhold 

til hinanden – og at de måske udøver en subtil form for kvindelig modstand (Mac an Ghaill, 1988). 

Når jeg dog vælger at kalde dem for afventende, skal det ses i forlængelse af, at de ikke identificerer 

og effektuerer undervisningen på den helt korrekte måde i denne position. Især det sidste, 

effektueringen af undervisningen – eller det at producere legitime meddelelser – synes det at knibe 

med for de pågældende studerende. Fordi det kniber med dette, kan de tænkes efterhånden at blive 

mere og mere passive – at ryge længere og længere ned på skalaen over den observerede adfærd. 

Eller anderledes formuleret: Længere og længere væk fra underviserens definition af situationen og 

tættere på deres egen.  

 

Den afkoblede 

I forhold til positionen som afkoblet så vil jeg starte med at sige, at denne ses som en gradsforskel 

til positionen som afventende. Dvs. som en position, der rummer endnu mindre forsøg på at følge 

med i undervisningen end den afventende. Hvor der, som beskrevet, kunne anes en vist forsøg på at 

følge med i undervisningen i den afventende position, var dette i udgangspunktet sværere at spore i 

positionen som afkoblet.  

Positionen blev udfyldt af de føromtalte piger med anden etnisk baggrund. Deres 

stilling i undervisningen var på en måde altid synlig, i hvert fald for mig, i og med at de næsten altid 

faldt uden for. De sad altid tæt sammen, kommunikerede ofte på et andet sprog end dansk, forlod 

klassen så snart enhver lejlighed var til det (skulle f.eks. ofte på toilettet og valgte altid at benytte 

andre lokaler, hvis der skulle laves gruppearbejde) osv. Som et konkret eksempel på pigernes 

afkoblethed lå den studerende Nadine næsten altid ind over bordet, når underviseren talte. Hun så 

nærmest ud til at sove. Alternativt sad hun bøjet ind over bordet med ansigtet begravet i sine 

hænder. Den studerende Rashmi sad ofte med en slikkepind i munden og med armene foldet. Hun 

så nærmere vred ud. Endelig forsvandt pigerne ofte fra undervisningslokalet, så snart enhver 

lejlighed bød sig – f.eks. hvis de skulle se video eller lave gruppearbejde. Så var underviseren ikke 

tilstede, og krydset havde de fået.  
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I Laura Gilliams (2006) ph.d.-afhandling bliver piger med anden etnisk baggrund 

beskrevet på en lignende måde. Her omtales de som ”stille piger” af piger og drenge med hvid 

majoritetsbaggrund (s. 216). Inden for denne kategori er der, ifølge Gilliam, flere forskellige grader 

af, hvad det vil sige at være stille, rækkende fra stille/stille i både timerne og frikvartererne til 

stille/med i henholdsvis frikvartererne og timerne (s. 217).  

I dette tilfælde koncentrerer jeg mig om de tosprogedes deltagelse i undervisningen. 

Her kunne jeg ikke se, at de var ”med”. Dette udelukker dog ikke, at pigerne var ”med” uden for 

den direkte undervisning i klasselokalet – dvs. i projektarbejdet. Det kommende afsnit vil sige mere 

herom.    

 

Opsummering 

 

I dette afsnit har jeg koncentreret mig om at få positionerne, som klassens forskellige studerende 

differentieres i, mere tydeligt frem. Jeg har således fundet frem til nogle positioner, som jeg kalder 

for hjælpelæreren, den modstandsprægede, den afventende og den afkoblede.  

Der kan ses et mønster mellem differentieringen under praktikbearbejdningen og 

differentieringen under den faglige perspektivering. De tidligere gængse studerende indtager 

positioner varierende fra afventende til hjælpelærere, mens de tidligere ’strittende’ studerende 

indtager positioner fra modstandspræget til afkoblet. På den anden side er der ikke vandtætte 

skodder mellem hvem, der indtager hvilke positioner hvor. For eksempel blev de fleste piger – den 

såkaldte kulisse – inkluderet i praktikbearbejdningen, mens de faldt ind i positionen som afventende 

under den faglige perspektivering. Det overordnede mønster er der dog, og dette vil jeg nu følge 

videre i projektarbejdet.  
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7.4 Projektarbejdet 

 

Det følgende afsnit handler om projektarbejde. Dvs. gruppearbejde centreret omkring et projekt, 

hvortil der gives vejledning. Formålet er at studere usynlig pædagogik og differentiering gennem 

analysen af de studerendes identifikation og effektuering af projektarbejdet ved hjælp af imaginær 

rammesætning, strategier og positioneringsbestræbelser internt i grupperne. Imaginær 

rammesætning er begrebsmæssigt overordnet de to øvrige begreber om henholdsvis strategier og 

positionering. Det skal forstås således, at imaginær rammesætning, dvs. de studerendes selv-kontrol 

i relation til projektarbejdet, kommer i værk ved, at der anlægges forskellige strategier og måder at 

forstå og forvalte projektarbejdet på. Disse strategier kommer til gengæld i værk ved, at der internt i 

grupperne sker forhandling af og positionering omkring den overordnede strategi. I enkelte tilfælde 

sker der dog ingen forhandling og positionering, eftersom gruppens medlemmer er enige om den 

overordnede strategi.  

 Positioneringsbegrebet bruges ydermere til at identificere, hvordan gruppernes 

forskellige strategier er forbundet med sociale kategorier som klasse, køn og etnicitet. Når en 

bestemt studerende positionerer sig som noget, eller positioneres af andre som noget, sker dette 

nemlig som oftest som en bestemt type praktisk/faglig, maskulin/feminin eller dansk/etnisk 

studerende. Dermed kan man sige, at det er disse kategorier, der kæmpes om og tages i anvendelse, 

når en gruppe skal forsøge at forhandle sig frem til en overordnet strategi. Spørgsmålet er, hvis 

faglighed, køn og etnicitet der skal være dominerende?  

   

Udvælgelse af projektgrupper  

 

Min udvælgelse af projektgrupper afhang i udgangspunktet af gruppedannelsesprocessen. 

Gruppedannelsen foregik som en aktivitet på sporet, dvs. på tværs af de fire grundhold, hvoraf det 

hold, jeg observerede (A-holdet), udgjorde det ene (se bilag 10). Som opdelinger inden for sporet, 

som udgjorde omkring 100 studerende, havde seminariet bestemt, at grupperne skulle dannes inden 

for de studerendes linjefag – dvs. 1) Sundhed, Krop og Bevægelse, 2) Udtryk, Musik og Drama og 

3) Værksted, Natur og Teknik. Desuden var der et allokeringsmæssigt krav om, at der maksimalt 

måtte dannes 25 grupper. I princippet betød det, at holdstrukturen, altså grundholdet som f.eks. A-

holdet, blev brudt op, og at de studerende skulle finde sammen i grupper efter princippet om 

nedbryde holdstrukturen. I praksis holdt dette princip dog ikke, idet langt de fleste studerende fandt 
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sammen i grupper med personer fra grundholdet inden for hvert af de tre linjefag. Dvs. inden for 

gruppen af de omkring 5-10 studerende, der fra hvert grundhold ca. var i hvert linjefag. Midt i det 

hele fandt de studerende altså sammen med dem, de i forvejen kendte fra klassen. Enkelte 

studerende fra andre grundhold blev sluset ind i de dannede grupper, men som hovedregel fandt de 

studerende sammen med andre studerende fra klassen. Dette kan ses af følgende skema, som 

sammenholder klassen med de etablerede projektgrupper:  

 

Klassen Klassens grupper 

Annegrethe 

Nadine 

Søren 

Susanne 

Rashmi 

Torben 

Signe 

Zara 

Lone 

Michael 

Laila 

Tove 

Marie 

Laura 

Kristine 

Camilla 

Rune 

Isabella 

Birgitte 

Linda 

Anna 

Maria 

Salina 

1. Elisabeth, Lone, Salina 

 

 

2. Rashmi, Anna, Isabella 

3. Zara, Marie, Kristine 

4. Nadine, Tove, Laura, Lea* 

5. Laila, Camilla, Linda 

6. Susanne, Torben, Michael, Josefine*, Malou* 

7. Søren, Maria, Signe, Rune, Birgitte 

Navne markeret med * betyder, at de kom fra et andet grundhold     
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Alle fra klassen var altså i gruppe med andre fra klassen. Den maksimale blanding skete i gruppe 4 

og 6, hvor henholdsvis én og to udefrakommende studerende var med i gruppen.  

Det interessante analytisk set er, at det fremanalyserede differentieringsmønster genfindes, trods 

strukturelle fordringer, som et orienteringspunkt for de studerendes valg af projektgruppe. For 

eksempel vælger de tosprogede hinanden i gruppe 2, de gængse piger vælger hinanden i gruppe 3, 

hjælpelærerne Susanne og Torben vælger hinanden i gruppe 6, og Søren finder sammen med en af 

sine venner, Rune, i gruppe 7. De pågældende studerende har således også linjefag sammen – ellers 

ville de som sagt ikke kunne vælge hinanden i projektgrupper.   

 Min udvælgelse af projektgrupper bygger på denne observation. Ved netop at udvælge 

disse projektgrupper bliver det muligt for mig at følge det hidtidige differentieringsmønster i 

relation til projektarbejdet. Med gruppe 2, 3, 6 og 7 mener jeg med andre ord, at bredden i 

differentieringsmønstret bliver dækket ind – dvs. bredden i måder, hvorpå de studerende 

identificerer og effektuerer seminariets undervisning.51 I det følgende vil jeg beskrive gruppernes 

strategier i relation til projektarbejdet.  

 

Gruppe 3: En sikkerhedsstrategi  

 

Jeg har valgt denne overskrift til at karakterisere gruppe 3 med – Zara, Marie og Kristine.52 Disse 

piger, som under den faglige perspektivering havde befundet sig i positionen som afventende, vidste 

allerede inden gruppedannelsesprocessen, at de ville være i gruppe sammen. Det havde de været 

ved alle tidligere projekter, og derfor virkede det nærmest naturligt for dem at gentage dette 

mønster. Som Kristine sagde efter en vejledningsseance, så ”kender vi efterhånden hinanden rigtig 

godt og ses også uden for det faglige” (notesbog). At kende hinanden på denne måde gav ifølge 

Kristine bedre mulighed for at koncentrere sig om det faglige i projektarbejdet. Som en slags 

modsætning hertil nævnte hun gruppe 6, som ifølge hende bevidst havde valgt at arbejde sammen 

med to fra et andet hold. ”Sådan er vi ikke”, sagde hun om dem og dermed om gruppen selv 

(notesbog). ”Sådan er vi ikke” blev senere forbundet med det at socialisere med studerende fra 

                                                 
51 I feltarbejdet observerede jeg også gruppe 4. Dem har jeg fravalgt i forhold til analysen, fordi jeg vurderer, de 
repræsenterer samme identifikation og effektuering af projektarbejdet som gruppe 3.  
52 Jeg har observeret gruppen i forbindelse med 4 vejledninger på seminariet. Derudover har jeg haft 4 småsnakke med 
gruppen umiddelbart før eller efter vejledningerne, og endelig har jeg foretaget 1 interview med Zara og Marie, efter at 
feltarbejdet var afsluttet.  
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andre hold, herunder drikke øl med dem i fredagsbaren. Det sidste var specielt møntet på den 

studerende Michael, som ifølge Kristine var meget aktiv i festudvalget.  

Gruppen var kommet på deres emne – børn i krise – ved at tage afsæt i deres 

praktikerfaringer og ved samtidig at formulere et ønske om at opnå mere viden herom. Som Zara 

sagde: ”Det ikke var noget, vi vidste noget om i forvejen, og så snakkede vi lidt med Tina [deres 

praktiklærer] om det og besluttede os for det” (notesbog). Arbejdsmæssigt sad gruppen for det 

meste ”hjemme i privaten” hos Marie. De kom således kun på ”skolen” i forbindelse med 

vejledning og brugte f.eks. mere tid på biblioteker i nærheden af dem selv end på skolens bibliotek. 

Dette betød, at jeg kun havde lejlighed til at observere gruppen umiddelbart før, under og efter deres 

vejledningsseancer. Den følgende analyse kan siges at være karakteriseret ved dette, eftersom det 

ikke giver mig mulighed for at sige særlig meget om gruppens indre arbejde – dens teamwork. Flere 

observationer herom kunne muligvis have givet mig et mere nuanceret billede af gruppen og dens 

funktionsmåde. For eksempel ville jeg gerne have fundet ud af, hvad ”hjemme i privaten” egentlig 

dækkede over: Hvem satte dagsordenen, var der nogen, der satte dagsorden, hvem tog sig af hvad, 

hvordan kommunikerede pigerne internt osv.    

Selvom jeg ikke adgang til en sådan viden, fortæller de ovenstående informationer 

dog allerede en del om, at gruppen var meget enig med hensyn til den overordnede strategi – at 

deres teamwork så at sige var teamwork og ikke positioneringer og forhandlinger omkring vejen, 

som de skulle gå. For det første er det afgørende, at pigerne vælger hinanden som 

samarbejdspartnere, fordi de kender hinanden fra tidligere projektarbejder og fra private 

bekendtskaber. Dette fortæller mig, at de går ind for et samarbejde, som er velkendt, sikkert og 

afprøvet fra tidligere. Hvis man for det andet forbinder dette valg med Kristines kommentar om, at 

der dermed bliver mere tid til at koncentrere sig om det faglige, mener jeg, man er kommet et godt 

stykke af vejen i forståelsen af gruppens strategi. Det faglige, alias teori, var for gruppen 

hovedsagen – det var dette indhold, de gerne ville koncentrere sig om hjemme i privaten. 

I forhold til vejledningen og relationen til underviserne så blev pigernes 

sikkerhedsstrategi videreført her. Dette kom til udtryk ved, at pigerne hele tiden forsøgte at gøre det 

rigtige, hele tiden forsøgte at aflæse samt få underviserne til at eksplicitere, ”hvad det egentlig er, 

de gerne vil have” (notesbog). Om den sidste vejledningsseance, hvor pigerne mest fik 

kommentarer på sprog og opsætning, noterede jeg følgende:  

 

Pigerne, dvs. især Kristine, noterer alt ned, hvad lærerne siger. Dette mhp. på senere 
korrektion. De spørger til noget meget konkret omkring afgrænsning, og om de skal have 
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perspektivering med? Og om de ”skal lave et punkt, der hedder diskussion og vurdering?” 
Dvs. de er meget opsatte på at gøre det helt rigtige. De bruger deres praktikmanual som 
kogebog – ”i praktikopgaven skulle vi have dette punkt med”, siger Marie (notesbog).               

 

I et interview med Zara og Marie sagde Zara følgende:  

 

Jeg synes bare, hele forløbet var struktureret lidt underligt ved, at vi gik jo meget op i denne 
der opgave, og vi var meget, hvad vil de have, og ved sådan… jeg tror, vi alle sammen var 
bare sådan lidt arhh, vi skal bare lave sådan en opgave, hvor vi skal bare give dem det, de vil 
have-agtigt. Men det vidste vi ikke rigtigt, hvad var (interview med Marie og Zara).     

 

Fordi Kristine, Marie og Zara ikke rigtig vidste, hvad det var, underviserne ville have, forsøgte de 

stedse at få dem til at eksplicitere det. Dermed kan man sige, at sikkerhedsstrategien videreførtes: 

Der blev arbejdet målrettet på at finde frem til den helt rigtige identificering og effektuering af 

koden. Ubehagelige overraskelser skulle undgås, og underviserne skulle nærmest tages i ed om, at 

selv de mindste detaljer var rigtigt forståede og eksekverede.    

 Samtidig med at pigerne koncentrerede sig om det faglige, dvs. orienterede sig efter 

faglighedsdiskursen, var de også optagede af pædagogarbejdets praktiske dimensioner – dvs. 

omsorgsdiskursen og, i forlængelse heraf, den praktiserede omsorgsdiskurs. Dette kunne f.eks. ses 

af deres opgave, som indeholdt en såkaldt sorgplan, der beskrev, hvordan man som pædagog skulle 

forholde sig over for børn i krise og over for disse børns forældre og søskende. Den praktiserede 

omsorgsdiskurs kunne ses i relationen til vejlederne, hvoraf især den ene, Henriette, var opsat på at 

indgå i omsorgsrelationer med gruppen. Til et vejledermøde noterede jeg følgende:  

 

Vejledningen starter med, at især linjefagsunderviseren Ida spørger ind til gruppens arbejde, 
og med at Kristine og indimellem Zara svarer på spørgsmålene. Spørgsmålene er lidt 
kontrollerende, i og med at Ida vil vide, om gruppen har fulgt op på sidste vejledning: ”Har I 
læst de der bøger, der beskriver, hvad en krise er? Har I lavet en problemstilling og 
problemformulering”, spørger Ida. Derefter går de i gang med at diskutere, hvad hhv. en 
problemstilling og problemformulering er? Ida og underviseren Henriette er uenige på dette 
punkt. Henriette går med på at nøjes med et problem – dvs. gruppens problem om, at 
pædagoger ikke ved nok om, hvordan pædagoger skal håndtere en krise – mens Ida ponker 
dem mere for en undren og for at finde frem til dilemmaer. Gruppen er på linje med Henriette, 
og de forstår ikke, hvor Ida vil hen? (notesbog).     

 

Ud af dette notat kan man se, hvordan gruppen etablerede omsorgsrelationer med i hvert fald den 

ene af deres vejledere – Henriette. På den måde spillede omsorg og omsorgsrelationer altså også en 

rolle i pigernes strategi. Det var ikke det primære, det var faglighedsdiskursen, men det var der 
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trods alt. Og ved netop at supplere med denne dimension kan man sige, at pigernes strategi blev 

endnu mere sikker – dvs. sikker i forhold til at identificere og effektuere projektarbejdet korrekt. 

 

Bagved strategien 

Det, der altså er tale om her, er en kombination af faglighedsdiskursen og omsorgsdiskursen, hvor 

førstnævnte optræder i en dominerende rolle og sidstnævnte i en domineret rolle. I Bernsteins optik 

kan denne kombination ses som en spænding mellem det, han forstod som den nye og gamle 

middelklassekvinde. Atkinson (1985) har skrevet følgende herom:      

 

One of the key cultural elements of the new middle class, Bernstein argues, is the role of 
women as agents of cultural reproduction. Within the old middle class the woman is 
abstracted from the reproduction of the means of production (such as the inheritance and 
control of property). With the emphasis shifted to symbolic ‘goods’, the woman is 
transformed into a crucial preparing agent of cultural reproduction. (…) As women become 
crucial agents in cultural reproduction, mothering thus becomes ‘professionalized’ in the new 
middleclass home (s. 161-162).  

 

Det, der her omtales som kvinden inden for den gamle middelklasse, kan ligestilles med det, jeg 

ovenfor har omtalt som en domineret position – dvs. omsorgsdiskursen. Og det, der omtales som 

kvinden inden for den nye middelklasse, kan ses som det, jeg har omtalt som en dominerende 

position – dvs. faglighedsdiskursen. For kvinden i den nye middelklasse handler det om at udnytte 

det omtalte skift til symbolic goods til at transformere sin egen mothering til et professionaliseret 

arbejde. For kvinden i den gamle middelklasse, dvs. hende der ’bare’ vil give omsorg, er der ikke en 

sådan mulighed til tilstede. Hun er abstraheret fra reproduktionen af produktionen, som det hedder 

sig.53  

Pigernes strategi handler efter min vurdering om samme grundlæggende kamp for at 

blive til andet og mere end omsorgsarbejdere, samtidig med at strategien også handler om at 

identificere sig med omsorgsrollen i et vist omfang.  

 

                                                 
53 Dette møde mellem omsorg og professionel omsorg er desuden et velkendt tema inden for de mere kønsinteresserede 
dele af professionsforskningen. I f.eks. Witz (1992), Evetts (1990) og Dahl (2001) beskrives det i termer af kvindelige 
professionaliseringsprojekter, f.eks. semiprofessioner, der gøres – og gør sig – afhængige af mandlige 
professionaliseringsprojekter – dvs. klassiske professionsopfattelser. I Nielsen (2005) beskrives mødet som en 
diskussion blandt pædagogerne selv, hvori der er en tendens til at skille faglige kerneemner ud fra diskussioner af køn 
(s. 11). Underrefleksion og ikke-teoretisering af sammenhænge mellem køn og faglighed gør sig dermed gældende 
inden for pædagogernes rækker, ifølge Nielsen. I uddannelsesforskningen er temaet blevet berørt af Hjort (1984), der 
beskriver det som et møde mellem en subjektiv, nærværende, menneskelig og mod brud og kompleksitet orienteret 
pigekode over for en objektiv, saglig, logisk og rationelt konnoteret skolekode (s. 90-94).   
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Gruppe 7: En praktisk instrumentel strategi  

 

Følgende gruppe befandt sig meget af tiden på seminariet, hvorfor jeg havde lejlighed til at 

observere deres teamwork og forskellige positioneringer af sig selv og hinanden.54 Især i starten af 

projektarbejdet befandt de sig på seminariet, mens de mod slutningen mere befandt sig hjemme hos 

hinanden.  

Køn og kønsroller var centrale momenter i gruppens teamwork. Dvs. at køn, i 

modsætning til hos den første gruppe, var bevidst en kategori iblandt gruppens medlemmer, en 

kategori som de brugte i forhold til fortolkningen og forhandlingen af projektarbejdet. Dette kan 

bl.a. ses af følgende notat, som omhandler gruppens dannelsesproces og de hertil relaterede 

forventninger til kønsarbejdsdelingen internt i gruppen:  

 

I forhold til køn fortæller både pigerne og drengene, at gruppen med vilje er sammensat for at 
bringe det bedste fra begge køn på banen. Ifølge Signe er det pigernes opgave at sørge for 
struktur, målrettethed og langtidsplanlægning – ”sådan er det også i børnehaven og med ens 
egne børn; kvinder tænker langt frem, to overnatninger så skal man have tandbørste, undertøj, 
gummistøvler osv. med. Mænd husker måske bare lige tandbørsten” – og modsat er drengene 
gode til at være impulsive, lege, være i nuet og få gode ideer. Søren er enig med Signe i dette, 
og han fortæller således om, hvordan hans og Runes gruppedannelsesstrategi måske var lidt 
lemfældig, men på den anden side udtrykte et bevidst ønske om at få Signe, Maria og Birgitte 
med i gruppen. Som han selv formulerede det: ”For at forhindre, at vi kom til at sidde med det 
i sidste øjeblik ligesom sidste gang, ville vi gerne have pigerne med”. Og det gjorde de så 
(notesbog).     

 

Af det ovenstående notat fremgår det, hvordan mænd og piger generelt og i gruppen forbindes med 

nogle bestemte roller: Mænd/drengene i gruppen forbindes med det impulsive, legende og i nuet 

værende, mens piger/pigerne i gruppen forbindes med det strukturerende, det målrettede og det 

langtidsplanlæggende. Dette svarer ifølge Signe til kønsarbejdsdelingen i børnehaven og i 

privatlivet. Blandingen af disse funktioner, og af kønnene generelt, skulle efter gruppens mening 

være et godt sted at starte fra. Alt skulle ligesom være kommet med i pakken – både det 

planlæggende og det motiverende. Som det vil fremgå af det følgende, blev de studerendes kønnede 

forkonstruktioner dog ikke gjort til genstand for praksis, da arbejdet begyndte at skride fremad. 

Tværtimod kom ’det planlæggende’ og ’det motiverede’ til at modarbejde hinanden og indordne sig 

i et hierarki med ’det motiverende’ som den dominerende part.  
                                                 
54 Jeg har observeret gruppen 4 gange á 1-2 timer i forbindelse deres gruppearbejde på seminariet. Derudover har jeg 
observeret dem 3 gange til vejledning, og endelig har jeg foretaget individuelle interview med henholdsvis Søren og 
Signe, efter at feltarbejdet var afsluttet. 
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Ikke overraskende stod især Signe for den strukturerede og planlæggende tilgang. Af det følgende 

notat ses det, hvordan denne tilgang, og dermed Signe, blev domineret af den legende tilgang 

repræsenteret ved først og fremmest Søren:  

 

Efter at Birgitte har spurgt lidt ind til mig, og jeg har uddybet, snakker gruppen lidt mere 
åbent om, hvad de egentlig skal med det der pilotprojekt: ”Vi kan jo ikke bevise, at naturen er 
bedre end en institution”, siger Signe. ”Det var heller ikke det, de sagde under vejledningen”, 
svarer Birgitte. Søren: ”Er der forskel på, hvad en lærer og en pædagog vil gøre med de her 
børn? Er der noget problematisk i, at vi observerer en lærer?” Birgitte: ”Skal vi have en 
rundtur om, hvad folk synes, vi skal have ud af det her pilotprojekt? Hvad skal vi observere?” 
Signe forsøger så at gå ind i samtalen, men det opløser sig lidt igen, fordi hhv. Søren og 
Birgitte giver hurtige svar. Signe siger fx: Jeg ved intet om ADHD, så jeg er i tvivl om det 
hele”. Søren: ”Du kender Rune”, siger han og griner. Han siger videre: ”Hvad har vi haft om i 
undervisningen? Vi har haft utrolig meget om relationer, så kan vi smelte den sammen med 
konflikter og så observere den? Altså vi er enige om, at alt det der teori om ADHD er bare 
noget, vi har læst, og som bare ligger, ik?” Jeg spørger herefter lidt ind til, om de ikke kan få 
lov til at observere, hvordan børnene dels er i skolen og dels er i naturen? Gruppen svarer ikke 
på dette, Søren vil hellere beskrive en leg med hulahopringe, som han før har prøvet at lege. 
Pigerne, dvs. især Signe, fastholder ham dog lidt på, hvad det er, de skal med opgaven, men i 
sidste ende bliver de enige om feltarbejdsmetoden: De tager ud på torsdag og ser, hvad der 
sker. Dvs. de skærper opmærksomheden om, hvilket forløb og hvilke lege, de vil sætte i gang, 
hvem der skal gøre hvad osv. De beslutter, at de vil lege fangeleg – ”det kan alle lege, også de 
her børn”, som Søren siger, og de deler herefter roller ud (notesbog).   

 

Jeg har her indsat et lidt længere notat, fordi jeg gerne vil have righoldigheden og kompleksiteten 

ved gruppens forhandlingsprocesser med. Derudover rummer notatet pointer, som jeg senere vil 

trække på. Her og nu er pointen, at den strukturerede og planlæggende tilgang, repræsenteret ved 

Signe, blev domineret af den motiverende/legende tilgang repræsenteret ved især Søren. Man kan 

sige, at den strukturerede og planlæggende tilgang blev reduceret til Signe.  

Efterhånden som arbejdet skred fremad, blev tendensen til at dominere Signe/den 

strukturerede tilgang endnu mere udpræget. Dette kunne f.eks. ses i relation til vejledningen, hvor 

Signe ikke fik vejlederens opbakning til, at der var mere behov for at ”stramme sig an” i gruppen:  

 

Signe starter med at spørge, om ”der er nogen, der vil sige noget?” Altså for ligesom ikke selv 
at tage ansvaret. Efter blot få sekunder er det dog hende selv, der svarer ved at sige: ”Vi skal 
virkelig stramme os an, vi skal virkelig tage os sammen nu.” ”Men I har da sendt noget”, siger 
underviseren Lars. ”Og I er da på rette vej”, siger han videre. ”Det er måske også bare det, jeg 
har behov for at høre”, siger Signe. Herefter siger Søren: ”Jeg føler bare, at vi mangler at 
skrive det sammen, og det kan vi sagtens nå til på fredag.” På den måde giver Lars Søren ret 
og Signe uret i, at ’det fungerer’ (notesbog).  
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Som det her ses, var det igen Søren-fløjen og Signe-fløjen, der kæmpede om dels definitionen af 

vejledningsmødet og dels retten til at formulere over for læreren, hvordan det gik med gruppen og 

deres arbejde. Søren blev endnu engang den vindende part i disse spørgsmål, idet læreren gav ham 

ret i, at der ikke var nogen grund til bekymring omkring processen. ”I har da sendt noget”, og ”I er 

da på rette på vej”, som underviseren sagde. Omvendt kom Signe til at fremstå som bekymret – lidt 

for bekymret måske. Man kan sige, at Signe, i kraft af sin egen og andres positionering, blev henvist 

til en position, der egentlig ikke var behov for: Gruppen klarede sig fint uden hende.            

Samme mønster gjorde sig gældende ved stort set alle andre forhold og 

prioriteringsspørgsmål. For eksempel blev der brugt meget mere tid på det legende og praktiske 

omkring pilotprojektet end på læsningen af teori, som især Signe fandt vigtig. Som Søren sagde i 

det lange notat: ”Altså vi er enige om, at alt det der teori om ADHD er bare noget, vi har læst, og 

som bare ligger, ik?” I den forbindelse faldt feltarbejdsmetoden ned fra himmelen som en 

arbejdsform, der kunne legitimere, at det var praksis og ikke bøgerne, som var det vigtigste. 

Gruppen drog således ”i marken” hele fire gange, hvilket var tre gange mere end den første gruppe, 

og før og efter hvert besøg brugte gruppen tid på at koordinere, snakke, drikke kaffe, spise ostemad 

osv.  

Også selve emnet, som hed ”natur og børn med ADHD”, pegede i retning af 

drengenes prioriteringer. Med dette emne var de optagede af at gøre noget med børnene med 

ADHD, ikke i at være der for dem, lytte til dem, drage omsorg for dem osv. Det var det, hele Sørens 

optagethed af pilotprojektet og interesse for leg handlede om: Noget skulle sættes i værk, afprøves 

og observeres over flere gange. Altså en slags praktisk instrumentel interesse i at finde ud af, hvad 

børnene med ADHD kunne og ikke kunne, hvad der virkede og ikke virkede osv. Omsorg var 

således et fraværende aspekt i både Sørens interesse for emnet og i hans opfattelse af 

gruppearbejdet. Omvendt kunne Signes strukturerede og planlæggende tilgang ses som en tilgang 

præget af omsorg og indføling, dels i forhold til børnene med ADHD og dels i forhold til hendes 

gruppemedlemmer.   

 

Bagved strategien 

Bagved strategien mener jeg som sagt, at køn og kønsroller spillede en afgørende betydning for 

gruppens teamwork og for den strategi, de i sidste ende lagde sig fast på. Ud over køn, eller 

sammen med dette som en såkaldt intersektion (Crenshaw, 2003; Eng, 2007 og Brah and Phoenix, 

2004) eller interlocking (Razack, 1998, 2005; Buchardt, 2008), kan klasse også menes at have 
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spillet en rolle for gruppens strategi. Dette ved at orientere sig /henholdsvis ikke orientere sig efter 

det boglige i Signes og Sørens tilfælde. I Sørens tilfælde bliver teori noget, der bare ligger hen, 

noget der alene skal med, fordi det ser godt ud i den endelige opgave. I Signes tilfælde er teori 

derimod noget, der kan og skal bruges til noget. Under alle omstændigheder er det ikke noget, der 

skal ignoreres, og der hersker ikke samme instrumentelle forhold til det som i Sørens tilfælde. 

Dermed kan man også sige, at Signe allierer sig med og aspirerer til en middelklassestatus, mens 

Søren allierer sig med en arbejderklassestatus i form af en fokusering på de praktiske momenter af 

det pædagogiske arbejde.55 Den praktiske instrumentelle strategi, som gruppen ender med at lægge 

sig fast på, kan dermed ses som en afspejling af et mandligt kønnet og arbejderklassebetonet forhold 

til det pædagogiske arbejde, herunder livet i uddannelsen.     

 

Gruppe 6: En socialpædagogisk strategi – med akademisk distance  

 

Analysen af den næste gruppe, gruppe 6, er på flere punkter usædvanlig og mere kompleks end 

analyserne af de to foregående grupper.56 For det første orienterede gruppen sig ikke i forhold til 

faglighedsdiskursen eller omsorgsdiskursen men derimod i forhold til den socialpædagogiske 

diskurs og den akademiske diskurs. For det andet var der i flere af gruppemedlemmerne en tydelig 

ambivalens at spore med hensyn til det at uddanne sig til pædagog.57 Med reference til sin far, som 

var en ”rigtig lærer ved en højere læreanstalt”, var Michael f.eks. ikke sen til at kritisere 

uddannelsen for at være alt for ”useriøs” og ”slap”. For Torben drejede det sig om, at han havde 

nogle forældre, der tidligere i livet havde sendt ham på kostskole, og som ifølge ham havde (haft) 

andre forventninger til hans karriere end det at blive pædagog. Endelig havde Susannes forældre 

begge en vis mængde uddannelseskapital, det var muligt at gense hos Susanne som en slags 

fortrolighed med og positiv indstilling til uddannelse, herunder det at videre- og efteruddanne sig 

                                                 
55 Se bilag 8 om de studerendes socioøkonomiske baggrunde, som bekræfter denne tolkning af henholdsvis Signes og 
Sørens klassestatus.   
56 Jeg har observeret gruppen 3 gange á 1-2 timer i forbindelse med deres gruppearbejde på seminariet, herunder 1 gang 
i forbindelse med deres pilotprojekt på en institution for hjemløse. Derudover har jeg observeret dem til 2 vejledninger, 
jeg har foretaget et gruppeinterview, mens feltarbejdet stod på, og endelig har jeg foretaget individuelle interview med 
henholdsvis Torben, Susanne og Michael, efter at feltarbejdet var afsluttet.  
57 Jeg bruger her ambivalensbegrebet i en hverdagsforståelse. Dvs. som en situation eller en følelse, hvori noget 
modstridende optræder. For en mere teoretisk forankret forståelse af ambivalensbegrebet kan der henvises til den 
kritiske teori eller til dele af kønsforskningen, som har været optaget af at vise modstridende logikker inden for det 
enkelte køn og imellem køn. Se f.eks. Weber (2001) for det førstnævnte og Butler (2007), Davies (1989), Walkerdine 
(1989), Søndergaard (1996), Staunæs (2003, 2004) og Witz (2004) for det sidstnævnte. Også Connell (2000) kan læses 
som en repræsentant for det sidstnævnte, men i modsætning til Butler, Davies, Walkerdine, Søndergaard, Staunæs og 
Witz, dvs. poststrukturalismen, som en mere strukturalistisk eller relationel af slagsen.     
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som sin mor. Denne baggrund syntes dog at være svær for Susanne at forene med billedet af en 

praktisk pædagog.58  

For mine observationer betød disse ambivalenser, at det var sværere at identificere i en 

entydig projektstrategi. Derudover skal mine iagttagelser ses i sammenhæng med, at Torbens og 

Susannes observerede praksis fra den almindelige undervisning ikke stemte overens med det, de 

foretog sig i projektarbejdet – ikke umiddelbart i hvert fald. Gruppen befandt sig meget af tiden på 

seminariet, hvorfor jeg havde god lejlighed til at observere dem og deres teamwork. Sidstnævnte 

bar præg af, at Torben og Susanne var de styrende parter, mens de øvrige gruppemedlemmer mere 

eller mindre tilpassede sig deres identifikation og effektuering af projektarbejdet.  

Til at starte med siger gruppens dannelsesproces noget om emnet og de sociale 

relationer, som adskilte gruppen fra de øvrige grupper. Om gruppens dannelsesproces har jeg 

noteret følgende:  

 

Ad. gruppe 6: Hjemløse og miljø – hvorfor bliver man hjemløs? Torben og Susanne siger, at 
de fandt på emnet, ”fordi det interesserer dem.” De har (som gode studerende??) valgt emnet 
ud fra det overordnede modultema – mennesker – institutioner – læreprocesser – og de 
interesserer sig mest for forklaringer på problemet, hvilket indbefatter teorifagene og ikke 
AK-fagene. AK-fagene ville de ”have med ved at lave noget suppe til de hjemløse” og så ikke 
mere. Dvs. ikke noget med ’natursuppe’ e.l. men bare noget færdiglavet i kopper, de kan dele 
ud af. Det er så deres forløb/pilotprojekt (notesbog).  

 

Af notatet fremgår det, hvordan emnet hjemløse og en almen interesse for dette var styrende for 

gruppedannelsesprocessen. Dvs. hvordan især Susannes og Torbens interesse for emnet var 

styrende: Emnet var så vigtigt for dem, at de var ligeglade med, hvem de kom i gruppe med. For 

eksempel kom Michael med i gruppen, selvom han egentlig først havde fundet sig en anden gruppe 

og ikke havde lyst til at ”..arbejde sammen med de to” (dvs. Torben og Susanne). Josefine og Malou 

kom fra andre grundhold, hvilket ligeledes adskilte sig i forhold til de andre grupper. At interessen 

for hjemløse på den måde kunne være så styrende for gruppens konstituering, var altså noget 

særligt. Der var ikke tale om en sikkerhedsstrategi som hos gruppe 3, og der var heller ikke tale om 

en praktisk instrumentel strategi som hos gruppe 7. Hvad var der egentlig tale om? Hvad var der 

ved det emne, som åbenbart var så vigtigt, at alle andre spørgsmål og prioriteringer kunne 

ignoreres? Kunne der være en forbindelse mellem dette og så det vidensbegær, der blev givet udtryk 

                                                 
58 Se bilag 8 for informationer om de studerendes socioøkonomiske baggrunde.  
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for: De ville beskæftige sig med emnet, fordi det interesserede dem, og de var mere optagede af at 

finde forklaringer på problemet end af at forsøge at løse det ved hjælp af f.eks. AK-fagene.   

Jeg blev klogere på disse spørgsmål, efter jeg begyndte at observere gruppen i arbejde. 

Det gik således op for mig, at især Torbens men også Susannes interesse for emnet var forbundet 

med et mere overordnet projekt om det at uddanne sig til socialpædagog. Dette projekt stod mere 

eller mindre i modsætning til det normalpædagogiske område og alt og alle, hvad dette indbefattede. 

Som jeg var inde på i forrige kapitel omkring den socialpædagogiske diskurs, lavede Torben f.eks. 

en distinktion mellem sig selv og sine medstuderende ved at sige, at ”jeg gider ikke det der med at 

skifte bleer på velfungerede, blåøjede børn” (notesbog). Og i forhold til ’normale’ pædagoger, som 

arbejder med hjemløse, ville han hellere identificere sig med det, han forstod som en næstekærlig 

tilgang:  

 

Vedrørende historien om det svære i at opsøge de hjemløse spørger jeg Torben og gruppen, 
om de har reflekteret over det i relation til, at de selv er i gang med at blive pædagoger, og i 
relation til at disse mennesker måske ikke ønsker at blive opsøgt af dem/systemet? På det 
svarer Torben: ”Jaa, det er jo det omkring profession, som Jan siger, vi skal have med”, men 
som gruppen vælger at kalde for ”faglig stolthed”, ”fordi Jan ikke bare skal have sin vilje”, 
som Torben siger. Ved at fortælle dem lidt om, hvad en profession er, lader jeg til at få Torben 
til at se, at han faktisk står i et dilemma, fordi han på den ene side er ved at uddanne sig til en 
profession, som kun er en profession, fordi den kan og vil opnå noget med dens klienter, og 
fordi han på den anden side har en ”total modstand mod pædagoger, fordi de render hen til de 
hjemløse og vil en hel masse med dem”. Susanne er mere nøgtern på det punkt – ”jamen det 
er jo det, vi skal, og det kan jo ikke nytte noget bare at lade dem være”, siger hun. Det samme 
er Michael: ”Det kan jo også kaldes et svigt at lade de her mennesker blive hængende ude i 
suppen.” Torben kan godt se dilemmaet, men han vil ikke identificere sig med pædagogen. 
Han identificerer sig f.eks. mere med den private organisation, der hedder Projekt Udenfor, og 
som i højere grad end f.eks. Kirkens Korshær og de kommunale instanser ”lader de hjemløse 
være i fred”. ”Næstekærlighed kunne jeg godt lide, almindelig næstekærlighed”, siger han. 
Det mener Torben i højere grad, at Projekt Udenfor udøver, ”fordi de bare siger: Jeg har et 
tilbud til dig, jeg kan hjælpe dig med kontakter til kommunen e.l., og jeg kan give dig et 
måltid mad og lægge et øre til. Ikke noget med alt det der, at nu skal du sådan og sådan, have 
en bolig, have et arbejde osv.” (notesbog). 

 

Med dette in mente blev det forståeligt for mig, hvorfor de mere normale hensyn til sociale aspekter 

ikke talte særlig meget i denne gruppe. De syntes nærmere at være noget ’typisk pædagogisk’, der i 

oppositionens og differentieringens navn skulle undgås.  

På den anden side blev det også en udfordring at forstå, hvorfor der ikke kunne 

iagttages det vidensbegær, gruppen tidligere havde givet udtryk for, og som jeg tidligere har 

beskrevet gennem Torbens og Susannes position som hjælpelærere i den almindelige undervisning. 

Implicit kunne jeg finde træk af vidensbegæret, f.eks. når Torben som den eneste fra holdet slæbte 
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rundt på Giddens’ ”Sociology” i tasken, men ikke som en del af gruppens eksplicitte strategi. Som 

det eksplicitte fremviste gruppen snarere en tilgang, der mindede om gruppe syvs – dvs. en form for 

anti-skole/pro-praksis tilgang. Dette kom først og fremmest til udtryk ved, at gruppen tilbragte langt 

den største del af tiden ”i marken” eller med at planlægge og bearbejde deres besøg derude. Om 

dette sagde de selv i et efterfølgende interview, hvor de kontrasterede deres tilgang med de andre 

gruppers tilgange:  

 

Michael: Nå, men det vil jeg så lige, i forhold til dem, vi skulle opponere på, vi har hele vejen 
igennem i vores brødtekst holdt opgaven åben, dvs. at der har været diskussion og ikke så 
meget konklusion i det, at vi har holdt den åben. Som Malou siger, man kan fylde på, de har 
lukket deres, de har lukket den rigtig meget.  
Jakob: Hvad mener du med at holde den åben?  
Michael: Jamen vi har holdt den åben, ikke, fordi vi har stillet spørgsmål i vores brødtekst, 
men vi har øh, jeg synes ikke, vi har konkluderet særlig meget.  
Torben: Nej, men det fuckede vi jo også rundt i med diskussion og konklusion, ik? Det blev 
sådan lidt mystisk.  
Michael: Vi har forklaret noget. Lidt subjektivt, ik? Vi har forklaret noget. De siger meget, 
dem vi opponerede mod, der er det sådan meget med, og sådan er det, og sådan er det, og 
sådan er det… 
Susanne: Og så er der kildehenvisninger hele vejen nedenunder.  
Michael: Og det er det, jeg mener.  
Susanne: Hvor det er sådan lidt: Hvad mener I? Altså hvor er I henne i alt det her? Der er alle 
mulige fancy teoretikere, der siger alt muligt og ved alt muligt, men hvor er I henne i det her?  
Michael: På den måde er de meget mere konkluderende, end vi er, fordi vi ikke fik vendt det 
den vej. Fordi de konkluderer alt muligt ved at sige, at det er sådan og sådan ud fra forskellige 
teoretikere. Og det bliver noget nørklet noget (interview med gruppen).     

 

Som Michael her formulerer det, vendte de deres opgave og hele deres forløb markant anderledes 

end de fleste andre grupper (dog på linje med gruppe syvs). Man kan dermed sige, at de 

positionerede sig selv i relation til de andre grupper ved at tage udgangspunkt i praksis frem for i 

”alle mulige fancy teoretikere”. Ydermere handlede strategien om at få sig selv med i arbejdet, som 

Michael og Susanne er inde på: De ville gerne gøre opgaven ”subjektiv”, de ville ”holde den åben”, 

og de stiller sig spørgende over for de andre gruppers fravælgelse af personlige holdninger: ”Hvad 

mener I? Altså hvor er I henne i alt det her?”, siger Susanne.     

Deres anti-skole/pro-praksis tilgang kom også til udtryk ved, at de mere så 

vejledningen som en form for kamp end som en hjælp til at komme på rette vej. Dette noterede jeg 

følgende om:  

 

Jan og Poul [dvs. lærerne] spørger til, hvorfor de ikke har sendt noget i forvejen, og til det 
svarer Susanne, at det har de ikke villet, fordi ”man jo er lidt usikker på at få skilt det hele ad, 
når man sidder og er midt i at skrive det.” Jan ser nogle papirer, de har liggende på bordet, og 
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vil gå ud at kopiere dem, men til det siger Torben meget højt og udtrykkeligt NEJ! Jan spørger 
”hvorfor ikke” og går i samme nu ud af døren til kopimaskinen. Jan siger efterfølgende, at der 
er noget narrativt i, at de kalder sig for hjemløse. ”Bruger de det ord”, spørger han. Torben 
siger så ”selv-stigmatisering”, og det fører til en længere diskussion om, hvorvidt der 
overhovedet er noget, der hedder selv-stigmatisering. Altså om Torben har en korrekt 
begrebsbrug (notesbog). 

 

Mødet starter med, at lærerne iagttager, at gruppen ikke har sendt noget i forvejen. Gruppen har så 

at sige ikke opført sig som den ’gode’ gruppe, der sender noget i forvejen med henblik på at få den 

bedste og mest konstruktive kritik. Dette bliver efterfulgt af, at Jan ser nogle af gruppens foreløbige 

papirer liggende på bordet, som han tænker, at det er en god idé at fotokopiere og læse her-og-nu. 

Dette mener Torben absolut ikke. Faktisk reagerer han meget skarpt på dette – han råber højt og 

udtrykkeligt NEJ! – men Jan ignorerer ham dog ved at spørge: ”Hvorfor ikke”, og i samme nu gå ud 

af døren til kopimaskinen. Tingene bliver mere tilspidsede, da det kommer til at handle om, hvad de 

hjemløse kalder sig selv, og hvad man kan bruge af ord til at beskrive deres situation med. Man kan 

sige, at mødet udviklede sig til en verbal fejde mellem Torben og Jan om, hvem der havde ret: 

Torben ville bruge ordet ”selv-stigmatisering” ud fra en idé om, at de hjemløse udelukker sig selv 

fra samfundet, mens Jan afviste begrebet ud fra et begrebslogisk standpunkt: Goffman talte om 

stigmatisering, ikke om selv-stigmatisering.   

På grund af sådanne fremvisninger af modstand var det svært at få øje på 

vidensbegæret, som gruppen havde givet udtryk for i forbindelse med dannelsesprocessen, og 

ligeledes havde jeg svært ved at genfinde hjælpelæreren i den adfærd og de perspektiver, som 

Torben og Susanne gav udtryk for. Faktisk var det, som om gruppens modstand blev tydeligere og 

tydeligere, jo mere gruppen mødte ”skolen” og lærernes kontrol af rammesætningen i forbindelse 

med vejledningen. Spørgsmålet var, om vidensbegæret nu var væk, eller om det stadig var der et 

eller andet sted? To sådanne ’steder’ har jeg efterfølgende identificeret: For det første gruppens 

pilotprojekt og for det andet den skjulte og underdrevne læsning af ”små” og ”store” teoretikere, 

som især Torben stod for.  

Gruppens pilotprojekt handlede som sagt om hjemløse og mere præcist om, ”hvordan 

man gennem den narrative pædagogik kan skabe relationer til hjemløse mennesker, men også 

forsøge at få en forståelse af deres historie og deres selvbillede” (citat fra gruppens opgave). Den 

første del af sætningen, dvs. indtil kommaet, var den mest markerede del af projektet; det var det, 

der handlede om at skabe kontakt, få de hjemløse i tale, sympatisere med dem, sætte sig i deres sted 

osv. Kort sagt var det dette arbejde, der handlede om at blive en god socialpædagog: Næstekærlig 
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og som de hjemløse frem for pædagogisk og som systemet. Man kan måske ligefrem tale om en 

form for wonna-be hjemløs: Torben havde f.eks. tanker om at tage på nattevandring og prøve at 

overnatte i det fri ligesom de hjemløse, men dette blev ikke til noget. Den anden del af sætningen 

markerer det, jeg opfatter som en mere skjult interesse for emnet – dvs. vidensbegæret og en mere 

neutral, distanceret og akademisk fascination af hjemløse som gruppe. Denne fascination kunne 

bl.a. ses af gruppens optagethed og langstrakte beskrivelser af den hjemløse ved navn Biker, som 

gruppen byggede deres pilotprojekt og opgave op omkring. I opgaven beskrives han på følgende 

måde:  

 

XX/XX-XXXX: Andet besøg på XXXX. Biker er der allerede da vi kommer. Han sidder i 
kantinen og spiser. Vi køber noget mad os sætter os ned. Under måltidet har vi et par gode 
samtaler med et par af brugerne. Efter maden sidder vi i gården og får at vide af Biker, at 
kameraerne ikke er kommet tilbage, men at de er ”på trapperne”, så vi laver en aftale med 
ham om, at vi skal mødes i begyndelsen af den næste uge. Han siger, han gerne vil komme ud 
på seminariet og aflevere dem. Vi har nogle samtaler om, hvad det vil sige at være hjemløs, og 
hvad det positive er eller kan være i livet. Det er vores indtryk, at det er svært for Biker at tale 
om noget, der ligger mere end et par timer frem i tiden. Vi tager derfra, erfaringer rigere og en 
aftale om at mødes ugen efter.  

XX/XX-XXXX: Vi tager ud til XXXX for at mødes med Biker og de andre der har taget 
billeder med. Vi kommer og det ser helt lukket ud, og der står også et skilt ”Lukket” i dag. Vi 
ringer til Biker og han fortæller at han er på vej, han skal bare lige transportere en barnevogn 
fra Nørreport til XXXX. Vi sætter os til at vente, og i mens kommer personalet ud og spørger 
til projektet. De er overraskede og glade over, at vi alligevel har fået 3 kameraer tilbage. 
Hvilket giver os mod på projektet. Kl. 12 kommer Biker med barnevognen, smilende ind i 
gården. Alle hilser, og spørger til ham. Vi sætter os ned, på de nye bænke, og snakken går i 
gang og varer faktisk i et par timer. Vi siger farvel og giver ham noget for den store hjælp han 
har givet os (fra gruppens opgave).  

 

Notatet viser, hvordan der mange steder udtrykkes mistro og forbløffelse over Biker og de 

hjemløse, men også glæde og stolthed over de bedrifter de udretter med ham. For eksempel at det 

var noget særligt, at de fik hele 3 kameraer tilbage fra Biker. Netop kameraerne og foto som metode 

siger noget yderligere om den distancerede interesse, som jeg mener, der var i spil: Fotos skaber 

distance, de indfanger nuet i en lukket form og gør det muligt at tage det med hjem, pakke det ud og 

underkaste det analyserende blikke. 

 Torbens læsning af ”små” og ”store” teoretikere foregik som sagt på en skjult facon – 

skjult fordi læsning af teori ikke harmonerede med strategien om at sætte praksis først og ”skolen” 

og ”de fancy teoretikere” sidst. Ikke desto mindre læste Torben altså en del teori – endda sværere 

former for teori, end hvad jeg mener, de andre grupper præsterede (primærlitteratur på 

originalsprog). Dette skete med henblik på at forstå og beskrive de hjemløse som en marginaliseret 
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gruppe – ikke, som f.eks. i gruppe tres tilfælde, med henblik på at leve op til undervisernes faglige 

krav. Med andre ord vurderer jeg, at Torbens teorilæsning var udtryk for den akademiske diskurs og 

ikke faglighedsdiskursen.     

 

Bagved strategien 

Den britiske sociolog, Beverly Skeggs, har i sin bog ”Formations of Class and Gender” (Skeggs, 

2002) beskæftiget sig med det, hun kalder for at blive respectable, hvilket jeg mener er et fænomen, 

der kan bruges til at indfange gruppe seks’ strategi med. At blive respectable handler om et bestemt 

forhold mellem middelklassekvinder og arbejderklassekvinder, hvor førstnævnte, dvs. 

middelklassekvinden, tilsyneladende godt kan tillade sig at anlægge trætte miner og løse 

joggingbukser uden dermed at komme til at se scruffy, rough, struggling, common eller 

urespektabel ud, mens det modsatte gør sig gældende for arbejderklassekvinden. Hvis sidstnævnte 

tager et par joggingbukser på og ikke maner sig op – getting tarted up – risikerer hun at blive 

stigmatiseret af både middelklassekvinder og af andre arbejderklassekvinder som unrespectable.59    

Det er et lignende klasse- og kønsforhold, jeg mener, der er på spil i gruppe seks. Jeg 

mener således, at strategien udspringer fra en middelklasseposition og knytter an til en 

arbejderklasseposition – dvs. udspringer fra et sikkert forhold til skolen/symbolsk viden og knytter 

an til praksis/praktisk viden. Altså det omvendte forhold af gruppe tre, hvor det var praktisk 

omsorg, der var udgangspunktet, og teorien målet som skulle nås. Med hensyn til køn er sagen mere 

kompliceret. Det lader til at være den ’normale’ omsorgsarbejder med teoretiske aspirationer, som 

skal undgås, men dette synes især at gælde for Susanne, som bærer det kvindelige køn. Torben kan 

lettere se sig fri af dette, idet han bærer det mandlige køn. Dermed er det også nemmere for ham at 

tone den socialpædagogiske strategi i en maskulin retning.  

 

Gruppe 2: En faglighedsstrategi 

 

                                                 
59 Se også McRobbie (1978) for en tidligere men lignende analyse af kvindeligt kønnet working class-ness og middle 
class-ness. Goffman har ligeledes beskrevet sådanne class-performances. I ”The Presentation of Self in Everyday Life” 
(Goffman, 1959) beskriver han bl.a. den nedadgående klasseperformance som et ”powerty show”: ”More important, 
there are male islanders today who have long since given up the subsistence farming and stringent pattern of endless 
work, few comforts, and a diet of fish and potatoes, traditionally the islanders lot. Yet these men frequently wear in 
public places the fleece-lined leather jerkin and high rubber boots that are notoriously symbolic of crofter status. They 
present themselves to the community as persons with no “side” who are loyal to the social status of their fellow 
islanders. It is a part they play with sincerity, warmth, the appropriate dialect, and a great command. Yet in the 
seclusion provided by their own kitchens this loyalty is relaxed, and they enjoy some of the middle-class modern 
comforts to which they have been accustomed” (s. 39).        
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Denne gruppe befandt sig det meste af tiden derhjemme, hvorfor jeg ikke havde lejlighed til at 

observere deres teamwork.60 Af de vejledningsseancer, hvor jeg observerede pigerne, fremgik det 

dog, at Anna var en dominerende faktor i gruppen. Det var hende, der hele tiden svarede på 

undervisernes spørgsmål, og det var hende, der forsvarede gruppens opgave, når denne blev 

problematiseret af underviserne.  

Jeg fik kontakt til pigerne på et relativt sent stadie af projektarbejdet – nærmere 

bestemt halvvejs, hvor gruppen havde to (ud af tre) vejledningsseancer tilbage. Ved den første af 

disse skete der følgende:  

 

Uden for døren til lærerne fortæller gruppen mig lidt om, hvordan det går, hvor langt de er 
kommet osv. De er faktiske færdige med opgaven, viser det sig. De har, med deres egne ord, 
”knoklet i weekender og på helligdage for at blive færdige.” Da de kommer ind til lærerne, 
nøjes de dog med blot at vise dem indholdsfortegnelsen. De vil ikke diskutere opgaven nu, 
”men er i tvivl om hvad et abstract er”, som Anna siger. Henriette og Henrik [dvs. lærerne] 
opfordrer dem dog til at fortælle lidt mere om deres pilotprojekt, og til det svarer Anna, 
”hvordan drama er kommet mere med, efter det du [Henriette] skrev om, at det var lige så 
vigtigt” (notesbog). 

 

Af notatet fremgår det, at de studerende er mere eller mindre færdige med opgaven, da de kommer 

til vejledningen. De kommer sådan set bare for at få information om abstractet, som skal laves på 

baggrund af opgaven, og som er det, de senere vil blive eksamineret i (se bilag 13). Underviserne 

Henriette og Henrik synes dog ikke at forstå vejledningen på denne måde. De opfordrer dem i stedet 

til at fortælle lidt mere om deres pilotprojekt, og til det svarer Anna, ”hvordan drama er kommet 

mere med, efter det du skrev om, at det var lige så vigtigt”.  

 Jeg tolker ovenstående hændelse som udtryk for forskellige forventninger og 

forestillinger om, hvad en vejledningsseance er – og bør være. På den ene side tror pigerne, at 

vejledningen kan og skal reducerer til et spørgsmål om at give information: Underviserne skal give 

dem information om, hvad et abstract er. På den anden side synes underviserne at have nogle 

bredere forestillinger om, hvad vejledning er for noget. De opfordrer pigerne til at fortælle mere om 

deres pilotprojekt, hvilket jeg tolker som udtryk for, at de gerne vil gå i dialog med de studerende 

omkring dette – og muligvis hjælpe dem med det i deres rolle som vejledere. Netop det hjælpende 

aspekt kan ses som udtryk for den praktiserede omsorgsdiskurs. Dvs. den praktiserede 

                                                 
60 Jeg har observeret gruppen i forbindelse med 3 vejledninger på seminariet. Derudover har jeg haft 2 småsnakke med 
gruppen efter to af vejledningerne. Endelig har jeg foretaget 1 individuelt interview med Isabella, efter at feltarbejdet 
var afsluttet.  
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omsorgsdiskurs fungerede som en betydningshorisont for underviserne i forhold til deres forståelse 

af vejledningen. De studerende så derimod ikke ud til at være influeret af, eller orienterede omkring, 

den praktiserede omsorgsdiskurs.  

 Lidt senere udspiller samme mønster sig, men denne gang kommer også 

faglighedsdiskursen på banen. Dette sørger især underviseren Henrik for:  

 

Henrik taler… meget om sprogstimulering, startende med ”hvordan har I sprogstimuleret? 
Med lyde, begreber, bevægelser eller hvad?” Herefter nævner han mange forskellige teorier 
og begreber, f.eks. Zabia Worf så vidt jeg kunne høre. Multilingualism, bilingualism osv. 
Henrik henter en lille artikel. Henriette spørger imens om noget, der hedder ”sprogposer”, som 
de studerende åbenbart har brugt i forbindelse med pilotprojektet. ”Hvad har det med drama at 
gøre”, spørger hun. Især Anna svarer: ”Det har jo også noget med drama at gøre”, forsøger 
hun at sige. Herefter igen Henrik: Artiklens forskellige begreber, f.eks. constitutive lingual og 
emergent lingual. Henriette om modulets tema og det samfundsmæssige projekt i forbindelse 
med sprogstimulering – ”er det med”, spørger hun. ”Men vi har jo skrevet det i opgaven, 
synes jeg”, siger Isabella. ”Vi har jo været vidt omkring, f.eks. med loven og Berit Bae”, siger 
Anna. ”Men jeg kan jo ikke se det, for jeg har jo ikke set opgaven”, siger Henriette. Herefter 
kommer Henrik med en længere sammenligning i forhold til det engelske system, som vist 
nok er mere kontrollerende end det danske. Anna siger så: ”Jeg hører dig sige, at vi skal lave 
problemformuleringen om for at vurdere, om pædagogerne lever op til loven?” ”Nej”, siger 
Henrik, ”det er bare en sammenligning, der kan kvalificere jeres argumentation og få jer til at 
forholde jer kritisk til hele det her sprogregime”. ”I er selv ramt af det i DKK [faget Dansk, 
Kultur og Kommunikation]”, siger Henriette. ”Og I er nødt til at forholde jer kritisk til det”, 
siger hun videre. Anna svarer med noget om, at ”sprogstimulering er nødt til at bringe lille 
Ahmed videre” (notesbog).        

 

Selvom det umiddelbart kunne virke, som om at det var Henriks komplicerede tale om 

sprogstimulering og forskellige former for sproglighed, der var mest udfordrende for pigerne, var 

det, som jeg tolker det, nærmere Henriettes spørgsmål og kommentarer, der var de mest 

udfordrende. De lod i mindre grad pigerne ’være i fred’ men afkrævede i stedet et 

deltagelsesniveau, som gik ud over det rent faglige – dvs. reproduktionen af teori. De lod ikke 

pigerne nøjes med at høre efter, hvad der blev sagt og herefter reproducere dette, men gik skridtet 

videre til at udfordre pigernes underliggende antagelser og problemkonstruktion i forhold til 

opgaven – og i sidste ende deres personlighed. I notatet kommer dette først til udtryk ved, at 

Henriette spørger pigerne, hvad sprogposer har med drama at gøre? Dette spørgsmål forsøger Anna 

at afvise – ”det har jo også noget med drama at gøre” – og samtidig kan man sige, at hun bliver 

’reddet’ af Henrik, da han kommer tilbage med artiklen og begynder at tale om denne. Derefter 

stiller Henriette igen et spørgsmål og denne gang et mere direkte af slagsen, der tvinger ikke blot 

pigerne men også Henrik til at relatere opgaven til modulets tema. Isabella og Anna forsøger at 
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forsvare sig – ”vi har jo skrevet det i opgaven”, siger Isabella, og Anna supplerer med, at ”vi har jo 

været vidt omkring, f.eks. med loven og Berit Bae” – men det synes ikke at tilfredsstille Henriette. 

Hun afviser forsvaret med kommentaren om, at ”jeg kan jo ikke se det, for jeg har jo ikke set 

opgaven”. Herefter er det igen Henrik, der taler, men denne gang på baggrund af Henriettes 

spørgsmål om modulets tema i relation til gruppens fokus på sprogstimulering. Anna hører denne 

tale som en opfordring til at justere problemformuleringen, så den passer bedre overens med 

folkeskolelovens krav om sprogstimulering: Lever pædagoger op til dette? Men det er ikke det, 

Henrik og Henriette mener, de skal gøre. Henrik forklarer, at det handler om at ”forholde jer kritisk 

til hele det her sprogregime”, og bagefter supplerer Henriette med kommentaren om, at ”I er selv 

ramt af det i DKK, og I er nødt til at forholde jer kritisk til det”. Episoden slutter med, at Anna 

holder på sit og ikke lader sig vejlede om det kritiske ved sprogstimulering som styringsregime – 

”sprogstimulering er nødt til at bringe lille Ahmed videre”, som hun siger. 

Disse uoverensstemmelser omkring det vejledningsmæssige, herunder den 

praktiserede omsorgsdiskurs, mener jeg må forstås i forlængelse af gruppens strategi i 

projektarbejdet. Denne vil jeg betegne som en faglighedsstrategi, fordi det var det faglige, alias 

teori, som gruppen koncentrerede sig om. Omsorgsaspektet, den praktiske viden, legen, dem selv 

som personer osv. forsøgte gruppen at undgå. Dette kan ses af følgende notat, hvor det igen er 

dramadelen, der er det kritiske punkt:  

 

Henriette siger: ”I skal have noget drama ind. Det er alt for lidt. I skal jo prøves i begge fag. 
Derudover skal I have jer selv mere med ind omkring det der pilotprojekt. Det vil også få jer 
til at bruge teorien noget mere. Lige nu er den bare refererende.” Derudover skal de ifølge 
Henriette være mere tydelige på deres kilder, og på hvornår det er dem selv. (…). Anna 
spørger: ”Hvis vi skal have mere drama med, hvad så?” ”Ja, det ved jeg jo ikke 
nødvendigvis”, siger Henriette, og forsøger at sige, at de må da have haft nogle overvejelser 
omkring dette. Anna og Isabella forsøger at sige, at de ser ”det” mere adskilt – drama og teori 
altså – og til det siger Henriette: ”Men de andre grupper kan da godt finde ud af det, der må da 
være noget dramateori.” Det kan pigerne ikke lige komme i tanker om, og så forsøger 
Henriette at sige, at ”så må I folde det, I har, meget mere ud.” Isabella siger: ”Jeg forstår ikke, 
skal drama ligesom vægte hele opgaven nu?” ”Nej, ikke det hele”, siger Henriette, ”men 
halvdelen, og jeg kan ikke lige finde ud af teorien for jer. Det må I selv finde ud af.” Pigerne 
siger, at der ikke var teori på i drama, at de bare har leget bukke bruse og små rundkredslege, 
og til det siger Henriette: ”Men har der så ikke ligget nogen overvejelser bag?” Anna siger: 
”Jeg synes, det er plat, at vi skal have de der små lege med – bukke bruse osv. Jeg er bare 
mere teoretisk.” ”Hvis det er for plat for jer, må I selv hæve det op”, siger Henriette. ”Og lav 
en praksisbeskrivelse – det har de andre grupper haft gevaldigt svært ved”, siger hun videre 
(notesbog).  
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Af notatet fremgår det, hvordan både underviseren Henriette og pigerne vikler dramafaget ind i 

distinktionen mellem teori og praksis, hvordan de f.eks. laver distinktioner mellem teorifag og AK-

fag (drama), mellem kilder og pigerne som subjektive fortolkere, mellem det at være teoretisk og 

lege små rundkredslege osv. Pigerne prioriterer den første del af distinktionen, det teoretiske, og 

synes f.eks. at det praktiske i form af små lege ”er plat”. Dermed kan man sige, at gruppen – i 

modsætning til gruppe 3, som også koncentrerede sig om det faglige, men som samtidig havde 

omsorgsdiskursen med i deres sikkerhedsstrategi – forsøger at afskrive sig fra de praktiske og 

omsorgsmæssige aspekter af pædagogiske arbejde.    

 At gruppen gjorde dette, mener jeg havde at gøre med deres status som tosprogede 

eller såkaldt ’etnikere’, som flere af deres medstuderende kaldte dem (især Søren og Michael). For 

det første deltog pigerne ikke i seminariets sociale verden på samme måde som de andre studerende 

gjorde. De tog ikke med på hyttetur, de gik ikke til julefrokost, de gik ikke ned i fredagsbaren, de 

tog ikke en tur med over i parken og drak øller, de stoppede ikke op på gangen og konverserede 

med underviserne osv. For det andet kan man sige, at seminariet og uddannelsen som sådan bygger 

på nogle implicitte, nationalt selvfølgelige forestillinger omkring det at være omsorgsfuld – 

forestillinger som pigerne, qua deres etnicitet, har svært ved at leve op til. Det drejer sig især om det 

at indgå i den praktiserede omsorgsdiskurs og blive forbundet med billedet af en vejledningsparat, 

diskussionslysten, indadskuende, børnecentreret og reformpædagogisk dansk pædagog (Larsen, 

2010). Tilsammen mener jeg, at disse forhold gør en faglighedsstrategi til den mest realistiske 

mulighed for pigerne – uanset om de så er omsorgsfulde på deres egen måde i deres 

praktikinstitutioner, i deres hjem, i relationen til hinanden osv.  

 

Bagved strategien 

Klasse- og kønsmæssigt mener jeg, der er mange ligheder mellem gruppens strategi og gruppe tres 

strategi: Der er tale om en mobilitetsstrategi, et forsøg på at bevæge sig fra en 

arbejderklassekvinde/gammel middelklassekvinde i retning af en ny middelklassekvinde. I 

modsætning til, hvad der var tilfældet i gruppe tre, sker dette dog denne gang – ikke ved at bevare 

forbindelsen til de praktiske omsorgskompetencer – men ved at bryde forbindelsen til disse. Dette 

mener jeg som sagt hænger sammen med pigernes status som tosprogede, hvorfor etnicitet ses som 

medvirkende til differentieringen ved siden af klasse og køn.    

 

Opsummering 
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I dette afsnit har jeg beskrevet fire forskellige strategier blandt de studerende i forhold til at 

identificere og effektuere projektarbejdet: En sikkerhedsstrategi (gruppe 3), en praktisk instrumentel 

strategi (gruppe 7), en socialpædagogisk strategi – med akademisk distance (gruppe 6) og en 

faglighedsstrategi (gruppe 2). Disse strategier reflekterer på forskellig vis de pædagogiske 

diskurser, som blev beskrevet i kapitel 5. Sikkerhedsstrategien reflekterer dels en omsorgsdiskurs 

og dels en faglighedsdiskurs; den praktisk instrumentelle strategi reflekterer ikke nogen af 

diskurserne – den kan derimod ses som et bevidst forsøg på at være i opposition til seminariets 

praksis; den socialpædagogiske strategi – med akademisk distance – reflekterer, som navnet 

antyder, dels den socialpædagogiske diskurs og dels den akademiske diskurs; endelig reflekterer 

faglighedsstrategien faglighedsdiskursen.  

 Differentieringsmønstret i forbindelse med projektarbejdet afspejler det tidligere 

differentieringsmønster, samtidig med at det også fremviser nuancer, som ikke kunne ses førhen. 

Det tidligere fremanalyserede differentieringsmønster blev umiddelbart videreført i projektarbejdet, 

ved at de studerende fandt sammen i grupper, der svarede til de grupper af studerende, jeg 

identificerede i forbindelse med praktikbearbejdningen og den faglige perspektivering. Derudover 

blev differentieringsmønstret videreført i kraft af de studerendes strategier i projektarbejdet. Man 

kan sige, at de gængse piger blev ved med at være gængse, fordi de gjorde det, der generelt blev 

forventet af seminariet – det, der var det mest sikre. I modsætning til tidligere synes de gængse 

piger dog at blive mere aktive i projektarbejdet; de bliver ikke bare talt til, de taler også selv – bl.a. 

sammen – og de synes generelt at tage et større ansvar for deres uddannelse og læring. De tidligere 

’strittende’ studerende, dem der ekskluderes og/eller ekskluderer sig fra den pædagogiske praksis, 

blev ligeledes ved med at falde uden normalen – de vedblev med at være det, Dorte Marie 

Søndergaard (1996) og Dorthe Staunæs (2003, 2004) kalder for henholdsvis rand- og grænsefigurer. 

Hjælpelærerne kunne også siges at blive blev med at være hjælpelærere, forstået således at de 

gennem deres særprægede strategi ikke bare reproducerede seminariets pædagogiske praksis men 

faktisk bidrog til at udvikle denne. De tolkede ud over koden og forlængede denne, kunne man sige.      

Jeg har i dette afsnit forbundet det fremanalyserede differentieringsmønster med 

sociale kategorier i form af klasse, køn og etnicitet. En intersekterende opfattelse af disse kategorier 

har været udgangspunktet. Set herfra kan forskellen mellem sikkerhedsstrategien og den 

socialpædagogiske strategi forstås som modsatrettede forbindelser mellem det, jeg har kaldt for 

henholdsvis en gammel og ny middelklassekvinde. Sikkerhedsstrategien kan siges at udgå fra 
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identiteten som gammel middelklassekvinde og knytte an til identiteten som ny 

middelklassekvinde, mens det modsatte forhold kan siges at gøre sig gældende for den 

socialpædagogiske strategi – den udgår fra et abstrakt/distanceret forhold til den pædagogiske 

praksis og knytter an til et mere konkret/personligt indhold. Det, jeg her kalder for den gamle 

middelklassekvinde, er i dag muligvis blevet, eller er ved at blive, en arbejderklassekvinde. Forstået 

således at værdien af de praktiske kompetencer, som den gamle middelklassekvinde repræsenterer, 

synes at dale, når der forekommer tendenser som akademisering, professionalisering og almen 

uddannelseseksplosion (Korsgaard, 2002; Hansen, 1995; Braverman, 1974). Disse tendenser 

bevirker, at der hele tiden sker en uddannelsesoprustning – ikke nødvendigvis for at øge status af et 

givet fag eller uddannelse men for at bevare samme status omkring faget/uddannelsen. Den nye 

middelklassekvinde kan ses som et sådant forsøg på at fastholde en vis middelklassestatus omkring 

pædagoger som faggruppe, mens den gamle middelklassekvinde kan ses som en bestemt del af 

arbejdet, der taber status og dermed tiltrækker sig en værdi, som svarer til, hvad et arbejderklassejob 

traditionelt er blevet belønnet med.     

Den praktisk instrumentelle strategi har jeg forbundet med et mandligt kønnet og 

arbejderklassebetonet forhold til det pædagogiske arbejde, herunder uddannelsen. Dette skyldes 

især den studerende Søren, som var dominerende i forhold til gruppens strategi i projektarbejdet. Ud 

fra Sørens perspektiv synes teori alene at være noget, det er nødvendigt at have med i en opgave for 

at tilfredsstille underviserne, dvs. der hersker et instrumentelt og arbejderklassebetonet forhold til 

teori. I Sørens tilfælde synes dette at spille sammen med, eller intersektere med, et maskulint 

konnoteret forhold til uddannelsen og faget. Dette handler ligeledes om at være praktisk 

instrumentel – f.eks. i forhold til brugerne i den pædagogiske praksis, som det mere handler om at 

være mål- og resultatorienteret over for end forstående og omsorgsfuld.  

Faglighedsstrategien har jeg beskrevet som en variant af klasse- og kønsforholdene i 

forbindelse med sikkerhedsstrategien, forstået således at etnicitet spiller ind som en tredje og 

afgørende kategori, der får pigerne til at opgive reproduktionen af omsorgsdiskursen, 

reproduktionen af deres kvindelighed, for i stedet at satse på at blive evalueret på 

faglighedsdiskursen, dvs. satse på at blive evalueret på deres klassemæssige forhold til teori.  
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7.7 Eksamen 

 

Efter i de foregående afsnit at have analyseret differentieringen af de studerende i forbindelse med 

praktikbearbejdningen, den faglige perspektivering og projektarbejdet vil jeg i det sidste afsnit om 

eksamen analysere sorteringen af de studerende. Dvs. jeg vil analysere, hvorledes det 

fremanalyserede differentieringsmønster, som er forbundet med klassifikationer og pædagogisk 

diskurs på den ene side og de studerendes klasse-, køns- og etnicitetsmæssige status på den anden 

side, værdisættes i seminariet i forbindelse med en eksamen.   

 Bernsteins forståelse af evaluering fungerer som udgangspunktet for min forståelse af 

eksamen som et sted, hvor det især er muligt at få øje på sorteringen af de studerende. I en 

Bernstein’sk terminologi hedder det sig, at koden fortættes i forbindelse med evalueringssituationer 

– hvilket er lig med eksaminationer i det formelle uddannelsessystem. Dette betyder, at de 

herskende klassifikationer samt den pædagogiske diskurs bliver særlig synlige i sådanne situationer, 

fordi det mere direkte angives, hvad det er, de studerende skal leve op til – hvad de bedømmes efter. 

I det hele taget bliver bedømmelsesaspektet mere fremherskende i en eksamenssituation end i f.eks. 

en undervisningssituation, hvor det i udgangspunktet handler om at lære de studerende noget. Til 

eksamen får de studerende karakterer – det gør de ikke i forbindelse med den normale undervisning. 

Dette forhold bruger jeg som sagt til at få øje på sorteringen af de studerende med.  

 Der er dog forhold omkring eksamen, som adskiller denne fra Bernsteins forståelse af 

evaluering – som stammer fra engelske skoleforhold omkring 1960’erne. Eksamen blev afviklet 

som en såkaldt intern eksamen, hvilket var en prøveform, hvor eksaminator og censor var lig med 

de vejledere, de studerende havde haft under projektarbejdet – dvs. den ene med tilknytning til de 

pædagogiske/psykologiske fag og den anden med tilknytning til linjefaget. Ydermere havde 

eksamen status af en såkaldt 1. årsprøve, hvilket var en individuel prøve med karakterafgivelse 

baseret på gruppeopgaven og den enkelte studerendes abstract. Dette var noget nyt set i forhold til 

tidligere praksis på seminariet. Tidligere, dvs. i forbindelse med 1997-bekendtgørelsen, var der ikke 

blevet givet karakterer på dette tidspunkt i uddannelsen – dvs. i forhold til forløbet Mennesker – 

Institutioner – Læreprocesser. Dette forløb var førhen blevet afsluttet med en mundtlig 

fremlæggelse over for holdet og de tilknyttede undervisere og ikke med en individuel prøve 

forbundet med karakterer (den mundtlige fremlæggelse skulle de studerende stadig lave 

umiddelbart før eksamen – jf. bilag 10).  



 151

På grund af disse forhold blev sorteringen af de studerende ikke lige så tydelig, som 

man kunne have forventet ud fra Bernsteins forståelse af evalueringssituationer – en forståelse der 

som sagt bygger på engelske skoleforhold fra 1960’erne. Der var simpelthen ikke tradition for at 

give karakterer på dette tidspunkt, herunder udnytte hele karakterskalaen og dumpe visse 

studerende. Dette kunne f.eks. ses af karaktergennemsnittet for sporet (omkring 100 studerende), 

som lå på 9,7 (baseret på egen beregning af karakterer afgivet på sporet). Derudover var der ingen, 

der dumpede, hvilket også kunne hænge sammen med et økonomisk rationale: En dumpet 

studerende var lig med en afskrivelse af et studenterårsværk svarende til ca. 50.000 kr. Alt i alt 

forekom sorteringen altså ikke lige så tydelig, som jeg havde forventet ud fra Bernsteins idé om 

evaluering. I flere tilfælde udmøntede den sig nærmere som et slags indre forhold i den enkelte 

studerende – dvs. et forhold, hvor den studerende på den ene side fik en formel anerkendelse i form 

af en bestået middelkarakter, men på den anden side blev underkendt på subtile måder i forhold til 

hans eller hendes præstation til eksamen.  

Ikke desto mindre var det var muligt at få øje på sorteringen til eksamen. Det er blot 

vigtigt at være opmærksom på, at denne ikke foregik langs hele skalaen, fra en dumpning til en 

topkarakter, men fra midten af skalaen og opad – den danske 7-trinsskala vel at mærke.  

Min udvælgelse af studerende til analysen af eksamen har taget udgangspunkt i det 

fremanalyserede differentieringsmønster. Jeg har så at sige udvalgt en studerende fra hvert segment 

af differentieringsmønstret – en af de gængse piger (Marie), en af de tosprogede piger, der blev 

holdt uden for og holdt sig selv uden for (Isabella), en af drengene, der holdt sig uden for (Søren), 

og endelig en af hjælpelærerne (Torben).61 Inden for hvert af segmenterne var der ikke altid 

overensstemmelse imellem de karakterer, der blev afgivet (se bilag 9). Dvs. at en tosproget f.eks. 

godt kunne opnå en topkarakter (Maria), samtidig med at de fleste andre tosprogede kun kunne 

opnå en middelkarakter. Ligeledes kunne en hjælpelærer (Torben) opnå en topkarakter, samtidig 

med at en anden hjælpelærer (Susanne) kun kunne opnå en middelkarakter. Endelig kunne en 

gængs studerende (Kristine) opnå en topkarakter, samtidig med at andre gængse studerende kun 

kunne opnå en middelkarakter. Jeg vil forklare dette i den afsluttende opsummering ud fra dels den 

dominerende kode, som bliver særlig tydelig på baggrund af analysen af eksamen, og dels de 

studerendes klasse-, køns- og etnicitetsmæssige effektuering af denne.      

   

                                                 
61 I feltarbejdet observerede jeg alt i alt 15 eksaminer med de hidtil fulgte studerende.  
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Ikke faglig men omsorgsorienteret. Til eksamen med Marie 

 

Denne eksamen forløb som en kontrol af dels omsorgsdiskursen og dels faglighedsdiskursen. Dvs. 

en kontrol af Maries evner til at identificere og effektuere disse diskurser og derigennem 

reproducere dem. Karakteren, som blev afgivet til sidst, reflekterede, at Marie kun formåede at 

effektuere den ene af disse diskurser, nemlig omsorgsdiskursen. I det følgende udskrift er det især 

omsorgsdiskursen, Marie forsøger at effektuere. Faglighedsdiskursen kommer også på banen, men 

det sker til sidst og mere som et slags vedhæng, det er nødvendigt at omgås for at blive anerkendt 

som faglig pædagog, som andet og mere end den gamle middelklassekvinde.    

 Marie indledte eksamen på følgende vis:62  

 

1. Marie: Øj ja, men jeg har jo skrevet et abstract [sagt med amerikansk slang]. 
2. Ida: Det har du jo, ja.  
3. Marie: Ja.  
4. Ida: Og du siger det endda rigtig fint (griner).  
5. Marie: Ja (griner), om børn i krise.  
6. Ida: Mm. 
7. Marie: Og der har jeg været sådan meget med øh, ja selvfølgelig skrevet, hvad vi har lavet i 
vores opgave. Og det, der sådan betød mest for mig, det var sådan pædagogens rolle i det.  
8. Ida: Mm.  
9. Marie: Fordi jeg, som jeg har skrevet i min opgave, selv har, øh hvad hedder det, nogen, der 
igennem tiden har mistet forældre eller en far eller en mor, ik? Øh og så har jeg bare været 
sådan, ikke helt vidst, hvordan man skulle håndtere det eller sådan.  
10. Ida: Mm.  
11. Marie: Øh og så, ja så har vi jo skrevet lidt om Johan Cullberg, som er professor i 
psykiatri, og ham har vi sådan mest brugt i vores opgave. Som den primære teoretiker. Øh og 
han skriver sådan om krisens faser og øh, hvad man sådan skal igennem, eller kan komme 
igennem. Det er jo, man kan jo ikke generalisere. Så det er jo fra person til person øh. Og så 
har vi koblet noget sundhed ind over, og der har vi brugt Aaron Antonovsky, øh som er 
professor i medicinsk so-cio-lo-gi [sagt i fire stavelser og usikkert]. Øh og han snakker meget 
sådan med flodmetaforer om øh, at vi alle sammen befinder os i denne her flodmetafor, og 
enten kommer vi igennem op, oprørt vand, eller også er det sådan stille vand. Og det er det 
oprørte vand, han kalder sådan for stressorer, som man sådan skal passe lidt på eller sådan. 
12. Ida: Mm (udskrift af eksamen).  

 

I forhold til dette udskrift starter jeg med at lægge mærke til, hvordan Marie ironiserer over 

abstractet, som hun udtaler med amerikansk slang, og hvordan hun bliver støttet i dette af Ida (linje 

1-5). Hun kommer med andre ord godt fra start. Denne positive atmosfære løber generelt videre 

igennem hele udskriftet, hvilket Idas små mm’er vidner om. Disse små mm’er tolker jeg som en 
                                                 
62 Tidsmæssigt var eksamen organiseret på en sådan måde, at den studerende skulle starte med at introducere til sit 
abstract og til forskellige pædagogiske problemstillinger herfra, hvorefter eksaminator og censor, dvs. de to vejledere, 
havde lejlighed til at stille spørgsmål og indlede en faglig dialog med den studerende (se bilag 12 s. 27).     
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slags beroligelse og delvis anerkendelse af Marie – især i forhold til hendes forsøg på at effektuere 

omsorgsdiskursen. Som det næste (linje 7) lægger jeg mærke til, hvordan Marie får sagt, at ”det, der 

sådan betød mest for mig, det var sådan pædagogens rolle i det”. Dette efterfølges af et ”mm”, og 

Marie går videre til at tale om egne erfaringer med tab og sorg (linje 9). Dette tolker jeg som et 

forsøg på at effektuere omsorgsdiskursen: Marie understreger, at det vigtigste for hende var 

”pædagogens rolle i det”, hvilket implicerer, at pædagogen som person er vigtigere at beskæftige 

sig med end det teoretiske stof. Marie synes at blive bekræftet i dette af Idas ”mm” i linje 8. Under 

alle omstændigheder uddyber Marie efterfølgende med egne erfaringer om det at lide tab og sorg. I 

linje 11 går Marie videre til at om teori og begreber, og at hun gør dette, tolker jeg som udtryk for, 

at Marie, efter at have forsøgt at effektuere omsorgsdiskursen, og muligvis være blevet anerkendt på 

denne, går videre til at forsøge at effektuere faglighedsdiskursen. Gruppens emne – sorg og krise – 

’emmede’ på den måde også så meget af omsorg og omsorgsorientering, at det ikke, som jeg ser 

det, forekom særlig nødvendigt for Ida og Henriette at stille grundlæggende spørgsmålstegn ved 

Maries omsorgsorientering. Dette modsat de tosprogede, som jeg senere vil komme ind på.  

Da Marie kom til teorien og begreberne, kneb det imidlertid med præstationen. Hun 

var ikke overbevisende, hvilket følgende udskrift vidner om: 

 

1. Ida: Hvis nu et barn skal forsøge at opnå eller genoprette sin sundhed ved at føle, at der er  
en sammenhæng [et af Antonovskys centrale begreber]. Så bruger han [Antonovsky] nogle 
forskellige elementer i den sammenhæng. Nogen af dem har vi lige snakket om i forhold til 
pædagogens begribelighed f.eks. Hvad, hvad er det for nogen begreber, hvordan kan man 
bruge Antonovsky?  
2. Marie: Ja, men det er også det der med hånd.., nu skal jeg øh [roder/kigger i sine papirer], ja 
begribelighed og håndterbarhed og meningsfuldhed.  
3. Ida: Jae.  
4. Marie: Og øh at vi skal, altså begribelighed er, at vi skal sørge for, at de har det godt og 
tillid og alt det det der, ik, og håndterbarhed det er så…. 
5. Ida: Nej, det synes jeg ikke er nok, det du siger.  
6. Marie: Nej, ok (griner).  
7. Ida: Hvis du nu tænker på et barn, der har det svært, hvad er det så, et barn skal begribe?  
8. Marie: Jamen altså det, der er sket.  
9. Ida: Mm. 
10. Marie: Kunne forstå det, der er sket.  
11. Ida: Jae (udskrift fra eksamen).     

 

Ida lancerer her det, man kan kalde for et faglighedsforhør: En kommunikationsform præget af 

stærk rammesætning, hvor det er begreberne og begrebsbrugen, det drejer sig om at kontrollere, og 

hvor det er tydeligt, at det er underviseren, der er den kontrollerende part og den studerede den 

kontrollerede. Ida kontrollerer således, om Marie er fortrolig med teorien. Det synes Marie ikke at 
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være, i hvert fald ikke i tilstrækkelig grad, hvilket især kan ses af Idas afvisning i linje 5: Det er ikke 

nok ’bare’ at oversætte begribelighed med ”at sørge for, at de har det godt og tillid og alt det der”. 

Det er for talesprogsagtigt, kan man sige. Det beviser ikke, at Marie mestrer faglighedsdiskursen, at 

hun sikkert behersker den elaborerede kode. ”At have det godt og alt det der”, er simpelthen for tæt 

på Marie som individ, for tæt på den restringerede kode.    

Den resterende del af eksamen blev især viet til omsorgsspørgsmålet og –kontrollen, 

hvilket jeg tolker som udtryk for, at Ida og Henriette – og også Marie selv – faldt tilbage på denne, i 

og med at der ikke var mere at komme efter i forhold til faglighedsdiskursen. Dette kom bl.a. til 

udtryk på følgende måde:     

 

1. Ida: Du nævnte også, at det var ok med psykologhjælp eller krisehjælp ved dødsfald. Altså 
man kan sige, at dødsfald er dog trods alt noget af det aller mest naturlige, man kan opleve? 
2. Marie: Det er det, jo jo, men når det er, at det er sådan så tidligt i ens… 
3. Ida: Ja ok, det er den tidlige og ikke den sene… 
4. Marie: Det er mere det, jeg mener, ja. Ja selvfølgelig børn når det er, at de mister forældre, 
de skal jo ikke miste nogen, når det er, at de er så små eller… 
5. Ida: Skal børn så have psykologhjælp?  
6. Marie: Altså jeg ville sige, at hvis det er, at de, altså de skal have mulighed for at kunne 
snakke med nogen om det. Altså hvis de ikke føler, at de… 
7. Ida: Hvad med jer? [dvs. pædagoger]. 
8. Marie: Jamen selvfølgelig, vi kan da også øh snakke, men vi er jo bare ikke terapeuter 
heller.  
9. Ida: Nej, nej.  
10. Marie: Og det er også det, at man skal sådan tænke, det er vi jo ikke, altså.  
11. Ida: Vil du så anbefale en overlevende forælder og sige, tror du ikke dit barn har behov for 
noget psykologhjælp?  
12. Marie: Mmm.  
13. Ida: Tror du overhovedet sådant et barn vil få tilbudt psykologhjælp?  
14. Marie: Det er jo så det, om de ville det? Altså fra hospitalets side der ville de sikkert, der 
er jeg ikke helt med på, hvad, hvornår man får det tilbudt, andet end hvad man lige hører i 
medierne. Men jeg ville da måske, nu ved jeg ikke, om det måske hjælper barnet, men hvis 
barnet har behov for at snakke med nogen professionelle, altså andet end pædagogerne, at de 
ikke lige føler, at de sådan, eller at pædagogerne ikke lige ved, åh nej nu ved vi ikke, hvad vi 
skal gøre, ikke at vi skal give op men… 
15. Ida: Det er nok heller ikke lige der, man skal starte.  
16. Marie: Nej nej, nej nej, nej.  
17. Ida: Nu er du faktisk selv inde i det, I kritiserer samfundet for at gøre, at man ligesom skal 
have tilbudt psykologhjælp, hvis man tidligt i livet har mistet en forælder, ik?  
18. Marie: Mmm. Jo, jo.  
19. Henriette: Jo, det er også det, jeg har tænkt på, også i det du skriver her, ik, at på den ene 
side så har I [dvs. gruppen] det der med, at vi må have mere viden, vi må have flere sådan 
skemaer for, hvordan vi forholder os til det her, og på den anden side må vi bruge noget af det, 
der er mest af alt naturligt i os, altså vores omsorg for det andet menneske, der har det svært.  
20. Marie: Mm, ja (udskrift fra eksamen).  
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Igennem disse interaktioner mener jeg, at underviserne forsøger at overbevise Marie om, at hun for 

det første er pædagog og ikke psykolog (f.eks. linje 7), og for det andet at hun som pædagog kan 

noget andet og måske endnu vigtigere end psykologen, nemlig at snakke med barnet og at bruge 

”det, der er mest af alt naturligt i os, altså vores omsorg for det andet menneske, der har det svært” 

(linje 19). Kort sagt mener jeg, at de forsøger at anerkende hende på omsorgsdiskursen ved at få 

hende til at deltage mere aktivt i denne– frem for i faglighedsdiskursen. Marie ser ikke umiddelbart 

ud til at forstå dette. Som jeg tolker det, handler det om, at hun skal lære at identificere sig noget 

mere med pædagogen i stedet for psykologen, men dette ser hun ikke umiddelbart ud til at gøre. For 

eksempel svarer hun i linje 14 bekræftende, men vævende, på spørgsmålet om, hvorvidt et barn skal 

og vil få tilbudt psykologhjælp, hvis det mister en forælder. Dette synes ikke at være den legitime 

meddelelse, dvs. svaret, der skal gives, hvis pædagogen skal kunne respektere sit eget 

omsorgsarbejde. I linje 16 trækker Marie således også i land – ”nej, nej, nej, nej, nej”, siger hun – 

og i den resterende del af udskriftet ser hun ud til at blive overbevist om, at pædagogen er lige så 

god og vigtig som psykologen. Det er i hvert fald det, Ida (linje 17) og Henriette (linje 19) 

bestræber sig på at overbevise hende om, vurderer jeg. De arbejder så at sige på at positionere 

hende som pædagog frem for psykolog eller sorg- og kriseterapeut.    

Ved Henriettes og Idas votering var den mest slående kommentar, at ”hun skal ud at 

gøre en forskel” (notesbog).63 Set i lyset af ovenstående tolker jeg denne bemærkning som udtryk 

for, at Marie blev sorteret til en position som den arbejderklassekonnoterede, kvindelige, danske 

pædagogstuderende, det ikke var lykkedes for at blive anerkendt på faglighedsdiskursen, men som 

til gengæld var blevet anerkendt på omsorgsdiskursen. Marie fik således middelkarakteren 7.   

 

Ikke faglig, potentielt omsorgsorienteret. Til eksamen med Isabella   

 

Eksamen med Isabella centrerede sig ligeledes om kontrollen af omsorgsdiskursen og 

faglighedsdiskursen. Men hvor Marie blev anerkendt på den ene af disse diskurser – 

omsorgsdiskursen – på trods af et for mig at se lidt modvilligt forhold til denne, var dette mere 

tvivlsomt i Isabellas tilfælde. Hun blev kendt det, man kan kalde for potentielt omsorgsorienteret: 

En situation, hvor man lader tvivlen komme hende til gode, hvor den formelle karakter afspejler, at 

hun er dømt inde, men hvor det, der reelt siger og gøres, peger i retning af en frasortering. Altså det 

                                                 
63 Fra Henriette og Idas side var der et ønske om, at jeg slukkede for optageren under voteringen og under 
bekendtgørelsen af karakteren. Til gengæld måtte jeg gerne tage noter, hvorfor det her er notesbogen, jeg henviser til.  



 156

førnævnte indre sorteringsforhold, hvor den enkelte studerende selv skal håndtere en paradoksal 

situation.   

 Isabellas eksamen startede med at handle om kontrollen af omsorgsdiskursen. Dette 

skete ved at, at underviseren Henriette spurgte ind til et eksempel på en dreng med anden etnisk 

baggrund end dansk, som Isabella havde omtalt i sin indledende fremlæggelse. Ifølge Isabella blev 

denne dreng ikke anerkendt for sin anden etniske baggrund i den (danske) institution, hvori han gik 

– og hvori Isabella havde været i praktik:  

 

1. Henriette: Jeg tænker på det der eksempel, du giver med ham drengen. Hvad, hvad tænker 
du? Hvad ville du have gjort?  
2. Isabella: Hvad jeg ville have gjort?  
3. Henriette: Med den viden du har fra jeres opgave?  
4. Isabella: Ja, altså det, jeg ville have gjort, det er, at jeg ville først og fremmest have 
observeret ham til at starte med for at se, hvordan, hvordan hans sprog er, om han overhovedet 
siger noget og alle de her ting, og så bagefter så ville jeg måske læse en bog med ham, jeg 
ville tage ham sammen med nogle andre børn, sådan så det ikke skulle være, at vi sad alene, 
og han skulle føle, at der var noget i vejen med ham. Fordi det er der jo ikke. Øhm, og så, 
hvad hedder det, så ville jeg i fællesskab med, snakke med de andre pædagoger og se, hvad vi 
kunne gøre for at fremme hans sprog, altså gøre det bedre.  
5. Henriette: Du er selv inde på noget med omsorg og empati, altså er det ikke omsorgssvigt, 
det de gør?  
6. Isabella: Omsorgssvigt?  
7. Henriette: Ja?  
8. Isabella: Jo, altså jeg vil mene, at det er omsorgssvigt. Altså at de bare, at de anerkender 
ikke, at han har et problem. De lader ham bare sidde ovre i et hjørne, og så når forældrene 
kommer, kan han bare blive hentet. Det er omsorgssvigt, det mener jeg i hvert fald, det er. 
Fuldt ud (udskrift af eksamen).  

 

I linje 1 starter Henriette med at spørge Isabella, hvad du ville have gjort med sådan en dreng – dvs. 

en dreng med anden etnisk baggrund end dansk, som ikke bliver anerkendt for denne baggrund i sin 

børnehave (de tosprogede havde brugt anerkendelsesbegrebet i deres opgave – heraf 

sammenkædningen mellem anerkendelse, anden etnisk baggrund og danskhed). Den kraftige 

understregning af du tolker jeg som udtryk for, at Henriette taler til Isabellas etnicitet, at hun, qua 

Isabella som har anden etnisk baggrund end dansk, forsøger at bringe en anden etnicitet i spil i 

relation til drengen med anden etnisk baggrund end dansk. Henriettes tanke kunne være følgende: 

Drengen bliver ikke anerkendt af de danske pædagoger, måske kan Isabella, som har anden etnisk 

baggrund ligesom drengen, byde på noget andet? I linje 3 bliver spørgsmålet dog drejet ind på 

opgaven og indholdet af denne – måske fordi Isabella ikke forstår hentydningen. I linje to siger hun 

således, ”hvad ville jeg have gjort?”, hvilket jeg ser som forbløffelse over spørgsmålet. I linje 4 

svarer Isabella langstrakt på Henriettes spørgsmål. Der tales om at observere drengen, om at checke 
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hans sprog, om at læse en bog med ham, om at bringe ham sammen med nogle andre børn, så han 

ikke sad alene, om at snakke med de andre pædagoger osv. Alt sammen refleksioner som jeg mener 

kan ses som tegn på omsorgsorientering af Henriette. Faktisk dette i højere grad, end hvad tilfældet 

var hos Marie: Svaret er længere end de fleste af Maries svar og også mere entydigt, vurderer jeg. 

For Henriette synes det dog ikke at være nok. I linje 5 siger hun: ”Du er selv inde på noget med 

omsorg og empati, altså er det ikke omsorgssvigt, det de gør?” Dvs. at hun eksplicit bringer ordene 

omsorg, empati og omsorgssvigt på banen. Til dette svarer Isabella med endnu et modspørgsmål – 

omsorgssvigt? – hvilket jeg igen tolker som udtryk for forbløffelse. Forbløffelse over at kalde det, 

hun har betegnet som manglende anerkendelse, for omsorgssvigt. Som analytiker undrer jeg mig 

også over dette. Hvorfor skulle dette være nødvendigt? Hvorfor er det ikke nok at kalde det for 

manglende anerkendelse? Hvad er det ved Isabella og hendes situation, der påkræver at bringe et 

ord som omsorgssvigt på banen? I linje 8 forsøger Isabella endnu engang at svare i 

overensstemmelse med spørgsmålet – ”jo, altså jeg vil mene, at det er omsorgssvigt”. Dette ser jeg 

som udtryk for, at hun igen forsøger at effektuere omsorgsdiskursen.   

Efter dette omsorgsforhør, hvor rammesætningen var svag, fordi det var uklart, hvilke 

kriterier der blev bedømt efter, og om der overhovedet var tale om en bedømmelse, skiftede 

underviseren Henrik over til faglighedsforhøret. Dette foregik på følgende måde:           

 

1. Henrik: Øh ja, men du snakker, på et tidspunkt siger du, børnene lærer at sætte ord på 
billeder [i forhold de såkaldte sprogposer, som gruppen havde brugt i deres pilotprojekt, og 
som er en del af flere kommuners program omkring sprogstimulering]. Nu tager jeg ligesom 
den der dramadel. 
2. Isabella: Mmm. 
3. Henrik: Men hvad øh, hvad hvis jeg nu vender det om og siger nej, de lærer at sætte billeder 
på ord? For de kan da godt, de kan da en masse ord?  
4. Isabella: Altså de kan lære hvad?  
5. Henrik: Jamen de har da en masse ord, børnene har en masse ord. Dem behøves de jo ikke 
at lære, det kan de. Men hvad er det, du, altså du siger sætter ord på billeder, men lærer de 
ikke at sætte billeder på ord? Er det ikke begreberne, begreb, er det ikke, jamen nu du f.eks. 
siger, ja de siger, giv mig koppen, så viser du dem koppen… 
6. Isabella: Men de kan jo godt begrebet, men de skal jo have opfattelsen omkring, hvad 
tingen er. Altså man kan jo godt lære dem at sige ”blomst”, men så ved de ikke, hvad en 
blomst er, medmindre de har sanset den.  
7. Henrik: Nej. Men på hvert sprog for sig, der ved man jo godt, der har man jo et begreb, det 
behøver man jo ikke hverken gå i skole eller at have en pædagog til, det florerer da fint. 
Børnene kan da udmærket tale med hinanden. Men hvad er det, du gør? Altså er det ikke 
nærmere det der med, er det ikke nærmere skriftsproget, du har gang i?  
8. Isabella: Jo. Nej, det er det ikke.  
9. Henrik: Griner.  
10. Isabella: Det, jeg har gang i, det er, at de skal lære, de skal lære, øhm. Er du sød lige at 
stille mig spørgsmålet igen?  
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11. Henrik: Ja (udskrift af eksamen).  
 

Her var det, ligesom med Marie, de faglige termer, der blev kontrolleret – i dette tilfælde forskellen 

mellem tale- og skriftsprog. Isabella klarer sig ikke så godt: Til at begynde med forstår hun ikke 

spørgsmålet (linje 4), og da hun så endelig forstår det, eller forstår noget af det og forsøger at svare 

på det (linje 6), er det ikke dette svar, der ønskes. I linje 7 siger Henrik således ”Nej. Men på hvert 

sprog for sig, der ved man jo godt, der har man jo et begreb, det behøver man jo ikke hverken gå i 

skole eller at have en pædagog til…”. Dvs. at han korrigerer Isabella og forsøger at få hende til at 

forstå forskellen mellem tale- og skriftsprog, herunder pædagogens rolle i relation til barnet. Til 

sidst (linje 8) giver Isabella Henrik ret uden egentlig at vide, hvad hun giver ham ret i, og hun beder 

ham således gentage spørgsmålet (linje 10). Alt i alt en ikke-succesfuld effektuering af 

faglighedsdiskursen.  

Henrik fortsatte med faglighedsforhøret et stykke tid endnu. For eksempel omkring 

empatibegrebet, som han krævede en teoretisk redegørelse for. Efter dette tog Henriette igen over 

med sit omsorgsforhør. Dette forløb således:   

 

1. Henriette: Men jeg tænker på de der pædagoger, som du siger lader ham sidde i et hjørne 
[dvs. den før omdiskuterede dreng fra Isabellas praktikinstitution], de mangler da empati i 
mine øjne?   
2. Isabella: Mmm. Ja, 100 %, de har ikke sat sig ind, altså først og fremmest hans verden på 
nogen som helst måde, fordi øh, at det, det ved jeg ikke, om de ikke kan overskue det, eller 
om de ikke har, har, hvad hedder det, jamen altså om de slet ikke kan se, at der er noget i 
vejen med barnet, altså. Men øh, jeg mener heller ikke, at de har empati eller forståelse 
overhovedet for, hvilken situation han egentlig er i. Overhovedet.  
3. Henriette: Nej, nej. Jeg tænker på i dit abstract, der skriver du meget sådan altså, hvad alle 
de her ting kan betyde for, for pædagogen. Men de her, altså institutionen og alle de her 
vilkår, der er i den, har jo også en betydning for barnet?  
4. Isabella: Mmm.  
5. Henriette: Hvad har du tænkt dig om det?  
6. Isabella: Jamen sådan som jeg ser på det, så er der, så ved jeg jo godt, at regeringen har en 
masse regler omkring hvordan institutionen skal fungere og sådan nogen ting, men det jeg 
mener, det er, at jeg synes ikke, de tager, hvad hedder det, hvis man kan sige hensyn, ik? Til 
pædagogens dagligdag. Hvordan de skal, hvad hedder det, hvad det er, en pædagog skal nå i 
løbet af en dag. Og der er det bare for struktureret til, at, at det, pædagogen kan faktisk ikke 
det, som loven egentlig kræver af dem, fordi det er der slet ikke tid til. Eller mulighed for.  
7. Henriette: Næ, men jeg tænker egentlig også bare på, at, at når du skriver sådan noget med, 
hvor mange der holder op og får stress og sådan noget… jamen det må børnene jo også gøre? 
Altså hvis der ikke er nogen voksne til at snakke med dem, hvordan skal de så udvikle et 
sprog?  
8. Isabella: Jamen altså, ja, det giver jeg dig også fuldstændig ret i (udskrift af eksamen).  
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Her ser det for mig ud til, at Isabella bliver underkendt på omsorgsorienteringen af Henriette. Ikke 

på en klar og entydig måde som i faglighedsforhøret, hvor der findes et rigtigt og forkert svar på 

underviserens spørgsmål, men gennem en subtil kontrol af Isabella som person, hvor der i hendes 

svar ledes efter de rette tegn på omsorgsorientering, men hvor denne i sidste ende ikke findes. Dvs. 

som gentagne og stadig mere ihærdige forsøg på at evaluere Isabella i forhold til et implicit billede 

af en dansk, kvindelig, børne- og omsorgsfokuseret pædagog.  

Forløbet starter med at Henriette igen ønsker at diskutere drengen fra Isabellas 

praktikinstitution. Dette tolker jeg som udtryk for, at Henriette ikke blev stillet tilfreds første gang: 

Omsorgsorienteringen mangler stadig at blive bevist. Isabella forsøger igen at svare i 

overensstemmelse med spørgsmålet (linje 2), hun forsøger igen at effektuere omsorgsdiskursen. 

Isabella taler således om pædagogerne i institutionen, der mangler empati og forståelse for drengen 

i praktikinstitutionen. Dette svar accepteres ikke af Henriette: I linje 3 begynder hun pludselig, dvs. 

uden at høre eller tage højde for Isabellas svar, at tale om Isabellas abstract, og om at Isabella heri 

har skrevet meget om pædagogen i relation til institutionen men ikke noget om barnet i relation til 

institutionen. Dette tolker jeg for det første som udtryk for, at Henriette ikke hører, hvad Isabella 

siger – måske fordi hendes svar virker konformt i forhold til spørgsmålet: Isabella giver ’bare’ 

Henriette 100 % ret. For det andet tolker jeg det som udtryk for, at Henriette ønsker at kontrollere 

omsorgsdiskursen på en ny måde, nemlig ved at gøre Isabella opmærksom på, at institutionen har 

lige så stor betydning for barnet, som det har for pædagogen. Isabella fanger ikke dette (linje 6): 

Hun begynder at tale om regeringen og om dens regler, som ikke tager hensyn til pædagogens 

dagligdag. Barnet som nøgleperson kommer hun ikke ind på – måske fordi hun synes, hun allerede 

har gjort dette. Det får endnu engang Henriette til at kontrollere omsorgsdiskursen på en ny måde – 

denne gang måske skarpere end før: I linje 8 bringer hun ordet stress på banen, dvs. børnenes stress, 

som, set fra et (dansk) omsorgsperspektiv, må være mindst lige så vigtig som pædagogernes stress. 

Dette giver Isabella endnu engang Henriette ”fuldstændig ret i”, men pointen er, at hun ikke selv er 

kommet på dette, og derfor mener jeg altså ikke, hun bliver anerkendt på omsorgsdiskursen af 

Henriette.       

Resten af eksamen forløb på samme vis. Man kan sige, at Henriette og Henrik, med 

henholdsvis omsorgs- og faglighedsforhøret, supplerede hinanden om at kontrollere og underkende 

Isabella, og at Isabella, med en tiltagende usikkerhed, hjalp til med dette: Hun havde i stigende grad 

svært ved at producere de rigtige svar, herunder udvise de rette tegn på omsorgsorientering, på 

grund af hendes usikkerhed.  
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Da der skulle gives karakter, blev underkendelsen dog ikke fuldbragt: Isabella 

dumpede ikke men fik karakteren 7. Som forklaring på karakteren sagde Henrik følgende: ”Du 

bliver hængende i din case og i omsorgsdelen, men næste stadie i dit studieliv er at få nogle højere 

abstraktionsniveauer med. Du har pligt til at lære de faglige termer. Så har du en krystal” 

(notesbog).64 Henriette sagde ikke noget under bekendtgørelsen af karakteren, men under 

voteringen sagde hun følgende: ”Hun har nogle holdninger” (notesbog). Set i lyset af ovenstående 

tolker jeg disse udsagn som udtryk for, at Isabella blev uformelt sorteret til en position som kun-

lige-akkurat-bestået, som det man kan kalde for potentielt omsorgsorienteret i en dansk, kvindelig 

og arbejderklassekonnoteret forstand. Hendes holdninger var potentielt de rette omsorgsholdninger, 

selvom Henriettes kontrol af omsorgsdiskursen havde peget i en anden retning, og man lod tvivlen 

komme hende til gode. Formelt bestod Isabella som sagt med et 7-tal – hun blev formelt sorteret til 

en middelposition – og dermed kom traditionen for ikke at dumpe studerende hende til gode på det 

formelle plan.  

 

Faglig og handlingsorienteret. Til eksamen med Torben  

 

Hvor de to foregående analyser har handlet om sorteringen af de kvindelige studerende, herunder 

kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, i henhold til dels faglighedsdiskursen og dels 

omsorgsdiskursen, vil de to næste analyser handle om sorteringen af de mandlige studerende i 

henhold til dels faglighedsdiskursen og dels den socialpædagogiske diskurs. Den socialpædagogiske 

diskurs ses som et slags alternativ for de mandlige studerende, der svarer til det alternativ, som 

omsorgsdiskursen udgør for de kvindelige studerende. Dog med den forskel, at den 

socialpædagogiske diskurs ikke er lige så udbredt og dermed let at blive anerkendt på for de 

mandlige studerende, som omsorgsdiskursen er det for de kvindelige studerende – i hvert fald de 

’danske’ af dem. For de mandlige studerende, som ikke bliver anerkendt på faglighedsdiskursen, er 

den socialpædagogiske diskurs ikke en ’naturlig’ diskurs at falde tilbage på; for dem kan det lige 

såvel hænde, at de ikke bliver anerkendt på noget – og så alligevel bliver formelt anerkendt i form 

af en bestået karakter. Dette vil jeg illustrere med Sørens eksamen. Før jeg kommer dertil, vil jeg 

starte med Torbens eksamen, fordi jeg med denne ønsker at vise, hvordan mandlige studerende kan 

                                                 
64 Også fra Henrik og Henriettes side var der et ønske om, at jeg slukkede for optageren under voteringen og 
bekendtgørelsen af karakteren. Noter måtte jeg igen gerne tage, hvorfor det her er notesbogen, jeg henviser til.  



 161

blive kontrolleret og sorteret i henhold til to diskurser, ligesom det som oftest sker for de kvindelige 

studerende. 

       Torbens eksamen handlede i stor udstrækning om at positionere og sortere ham i 

henhold til en mere maskulin, mere ’professionel’ version af den socialpædagogiske diskurs, end 

den han og gruppen havde abonneret på i forbindelse med projektarbejdet. Eksamen handlede også 

om kontrollen af faglighedsdiskursen, men dette var et mere underordnet spørgsmål, vurderer jeg. 

Torben indledte eksamen på følgende vis:   

  

1. Torben: Jamen jeg skulle jo bare gå i gang, ik?  
2. Poul [vejlederen i linjefaget]: Jo.  
3. Torben: Og fortælle om at øh.. jeg ved ikke, jeg skal jo ikke belyse… altså vi har jo skrevet 
om hjemløse. 
4. Poul: Ja.  
5. Torben: Og det som jeg i min abstract har været mest obs på, det har jo nok været min egen 
rolle i det, ik?  
6. Poul: Ja.  
7. Torben: Og så de dilemmaer… 
8. Jan [vejlederen i de pædagogiske/psykologiske fag]: Mm.  
9. Torben: Som jeg har… henad vejen [med ekstra tryk på henad] oplevet, at der er, ik?  
10. Jan: Ja, ja. 
11. Torben: Fordi det er jo en tung, tung brugergruppe. Men det har jo altså været positivt… 
12. Jan: Tung? Vejer den meget?  
13. Torben: Ja, det synes jeg (griner lidt). Men øh, det har jo været positivt også, fordi vores 
projekt er lykkedes. Som jeg også skriver i abstracten, vi har jo også fundet ud af, eller det har 
jeg [ekstra tryk] i hvert fald fundet ud af, at øh man kunne godt lave, eller stille endnu større 
krav.  
14. Jan/Poul: Mm.  
15. Torben: Også på det kreative område. Og fået masser af gode ideer til, hvordan man, 
hvordan man kan arbejde med hjemløse (udskrift fra eksamen).  

 

Man kan sige, at Torben med denne indledning selv bringer den socialpædagogiske diskurs på 

banen. Ydermere kan man sige, at han forsøger at effektuere denne på en ganske bestemt måde. I 

linje 3 siger han, ”altså vi har jo skrevet om hjemløse”; dermed får han præsenteret brugergruppen, 

som adskiller ham fra normalpædagogikken, fra de normale blåøjede børn som han formulerede det 

i forbindelse med projektarbejdet, og knytter ham an til socialpædagogikken, til den 

socialpædagogiske diskurs. Efter dette taler han om sin egen rolle i relation til brugergruppen (linje 

5) og om nogle dilemmaer, som han ”henad vejen har oplevet, at der er” forbundet med denne. ”Det 

er jo en tung, tung brugergruppe”, understreger han i linje 11, og jeg har ”fundet ud af, at øh man 

kunne godt lave, eller stille endnu større krav”, siger han linje 13. Oplevelsen – eller erkendelsen – 

af, at der er dilemmaer forbundet med arbejdet med de hjemløse, at det er en tung, tung 
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brugergruppe, og at man godt kan stille endnu større krav til denne, tolker jeg som udtryk for en 

begyndende effektuering af den socialpædagogiske diskurs på en måde, som er mere maskulint 

konnoteret, end hvad der var tilfældet i forbindelse med gruppens projektstrategi. Når Torben f.eks. 

siger, at han henad vejen har oplevet, at der er dilemmaer forbundet med arbejdet med de hjemløse, 

skal dette ses i lyset af den næstekærlige indstilling og ikke-systemidentifikation, han startede ud 

med i projektarbejdet. Denne omsorgskonnoterede indstilling er han åbenbart begyndt at opleve 

som problematisk og vanskelig at fastholde. På samme måde med brugergruppen: Denne er begyndt 

at blive tungere, end den var i starten. Der skal stilles flere krav til den, og man skal ikke ’bare’ give 

dem omsorg og varme, som Torben ellers mente førhen. Senere vil jeg beskrive, hvordan denne 

maskuline fortolkning af den socialpædagogiske diskurs blev forbundet med det at være 

”pragmatisk” frem for ”idealistisk”. Før jeg kommer dertil, vil jeg dog vise, hvordan Torben 

effektuerede og blev kontrolleret i relation til faglighedsdiskursen. Dette foregik bl.a. på følgende 

måde:       

  

1. Torben: Altså de [de hjemløse] er jo meget svære at få kontakt til. Altså det er jo, altså 
f.eks. øh, man skal jo være meget, altså udadgående. Altså også som pædagog, ik? Altså f.eks. 
som Projekt Udenfor, de er jo meget opsøgende ude i gadebilledet, ik?  
2. Jan: Ja. 
3. Torben: Men det lykkedes os jo alligevel at få denne her kontakt, ik? 
4. Jan/Poul: Ja. 
5. Torben: Via vores projekt og også det narrative med fortællingerne, ik? At skabe en relation 
til de her mennesker. Og for nogen mennesker er det sikkert sværere end andre, men jeg følte 
ikke, det var svært for mig.  
6. Jan: Ja. 
7. Torben: For eksempel at komme i kontakt med dem, vel. 
8. Jan: Men du, du placerer dem også sociologisk i en eller anden sammenhæng. I bruger 
nogle begreber til at placere dem rent samfundsmæssigt..  
9. Torben: Ja, de er jo stigmatiserede.  
10. Jan: Ja. 
11. Torben: Det er jo Goffman, ik?  
12. Jan: Jo.  
13. Torben: Og så bruger jeg jo også Giddens.  
14. Jan: Ja, men hvorfor bruger Goffman lige det begreb der? Hvad er det, det begrebssætter?  
15. Torben: Det er jo, altså Goffmans begreb stigma det betyder, at øh samfundet har puttet en 
mærkat på den her gruppe, som er nedladende i forhold til deres sociale status.  
16. Jan: Ok  
17. Torben: Og det er det jo også i dagens Danmark, ik? 
18. Jan: Ja, ja (udskrift fra eksamen).   

 

Efter Torben har talt sig yderligere ind i den socialpædagogiske diskurs (linje 1-7), og positioneret 

sig yderligere i relation til denne som en (mand), det ikke var svært for at få kontakt til de hjemløse 

(linje 5), skifter rammesætningen i linje 8 over til det såkaldte faglighedsforhør: Rammesætningen 
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bliver stærkere, og det bliver mere tydeligt, at især underviseren Jan er den kontrollerende part og 

Torben den kontrollerede part. Man kan sige, at kontrollen udspiller sig igennem såkaldte IRE-

sekvenser65: I linje 8 tager Jan initiativ til, at Torben skal placere de hjemløse i en sociologisk 

begrebsramme – at han skal omtale dem ved hjælp af et bestemt sociologisk begreb. Dette er 

begrebet ”stigmatisering”, som Torben responderer med i linje 9. Afsluttende evaluerer Jan 

Torbens begrebsforståelse – han siger ”ja” til Torbens svar i linje 11. Samme mønster udspiller sig i 

linje 11-18, og dermed bliver Torben alt i alt anerkendt på faglighedsdiskursen – i hvert fald 

foreløbig.  

 Det er symptomatisk for eksamen, at Torben slipper relativt let afsted med at 

effektuere og blive anerkendt på faglighedsdiskursen. Netop begrebet stigmatisering havde som 

bekendt været omdrejningspunktet for en verbal fejde mellem Jan og Torben under en tidligere 

vejledning, og set i dette lys var det nærmest umuligt for Torben ikke at producere det rigtige svar. 

Det eneste, det sådan set krævede, var, at Torben under en offentlig og rituel seance var villig til at 

underkaste sig Jan som autoritetsperson. Og det var han. Forståelsen af begrebet var for længst 

indtruffet.  

På denne baggrund kunne eksamen igen komme til at handle om kontrollen af den 

socialpædagogiske diskurs. Dette skete bl.a. ved at positionere Torben i relation til den førnævnte 

skelnen mellem det at være ”pragmatisk” eller ”idealistisk”. Torben starter selv med at introducere 

denne skelnen:  

 

1. Torben: Og der kommer jeg jo så også ind på det med idealisme eller pragmatisme, ik? 
2. Poul: Mm. 
3. Jan: Ja, ja. 
4. Torben: Hvor jeg vil nok selv stille mig, altså jeg vil gerne hjælpe de her mennesker, og 
som jeg også skriver, så har jeg fået blod på tanden til at kunne, til at arbejde med 
marginaliserede grupper.  
5. Jan: Ja. 
6. Torben: Men jeg skal ikke, jeg vil ikke gå ind at tvinge nogen, det kan jeg jo heller ikke. 
Men jeg kan heller ikke, altså jeg skriver også det der med systemets mand, ik, hvis man så fra 
regeringens side siger, nu skal de alle sammen puttes ind i en lejlighed, det er jo også det, jeg 
skriver, det tror jeg ikke er løsningen.  
7. Jan/Poul: Mm.   

   

Lidt senere:  

 

                                                 
65 Initiativ, Respons, Evaluering – jf. kap. 4 note 27.  
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1. Jan: Er der en professionstænkning i det? [dvs. kreativt arbejde med hjemløse]? Altså når 
jeg siger profession, er der så en pædagogisk opgave i det? Hvor ville professionsopgaven 
være for sådan en som dig? Altså du brænder for det, du er engageret, I har virkelig lavet 
noget, I har brugt meget tid på. Ser du, ser du nogle muligheder? 
2. Torben: Jeg ser rigtig mange muligheder.  
3. Jan: Ja.  
4. Torben: For eksempel, hvis nu dem ude på XXXX [stedet hvor Torben og resten af gruppe 
6 lavede deres pilotprojekt og observationer] skulle have renoveret hele hytten, de behøvede 
faktisk ikke at betale en masse håndværkere for det, de kunne faktisk bruge de brugere, de har 
derude, ik? Og der kunne du også, altså der kunne du også gå ind og være kreativ. Med for 
eksempel at sige nu laver vi et kæmpe vægmaleri. Eller f.eks. den med skulpturen. Altså det er 
sådan, jeg ser på det, og så skal jeg så være den motiverende, eller hvad hedder det den part, 
der går ind og motiverer folk til at gøre det, ik?  
5. Jan/Poul: Ja.  
6. Poul: Jo fordi alle mennesker de har jo på en eller anden måde fantasier, kan man sige, men 
det at blive kreativ er jo tit der, hvor pædagogen kan være med til at… 
7. Torben: Der er det mig, der skal gå ind og sige, og motivere. Og prøve at sige, prøv at se 
her, det her det kan vi, gider I at være med til det her. Men det er også det igen med, at jeg 
skriver, jeg vil ikke, jeg har ikke tid og lyst til at bruge mine kræfter på folk, der ikke gider, 
men jeg har oplevet derude på XXXX, at der er folk, der godt gider.  
8. Jan: Men lige det der med folk, der ikke gider… 
9. Torben: Ja, eller ikke har overskud… 
10. Jan: Hvem har fundet på, de ikke gider? (lang pause) 
11. Torben: Nej, det er måske også forkert sagt, men så er det i hvert fald mit indtryk, at de 
ikke har overskud til det. Ikke engang at være kreativ.  
12. Jan: Men kan man ikke lave noget narrativt med folk, der ikke har overskud?  
13. Torben: Jo, det kan du godt, du kan godt sidde og lytte på deres fortælling.  
14. Jan: Ja. Hvor er, nu ved jeg godt, du ikke lige bruger det begreb, men hvor ville 
anerkendelsesbegrebet egentlig komme ind i den sammenhæng der? 
15. Torben: I og med at jeg sad og lyttede til et menneske og dets historie.  
16. Jan: Ja, hvis vi ophævede gider. Altså gider er jo en tolkning af nogle andre.  
17. Torben: Ja (lang pause). Men så skulle jeg jo, hvis jeg skulle være anerkendende, så skulle 
jeg ikke bruge udtrykket gider.  
18. Jan: Nej.  
19. Torben: Så skulle jeg bruge udtrykket, eller så skulle jeg måske tænke over, hvorfor er det, 
at manden ikke har overskud til lige at være med på mit kreative… 
20. Jan: Jo men hvad har han overskud til?  
21. Torben: Lige netop. Og så har han måske overskud til at fortælle sin historie, ik?  
22. Jan: Ja og ad den vej kunne der komme en skabelse.  
23. Torben: Ja. Og også en relation og måske ville han være med næste gang, ik?  
24. Jan: Ja. Så hvis XXXX tænker ligesom nu, de gider ikke, så er der ikke nogen grund til at 
lave noget aktivt med dem. Så går den mærkning fra jer og hele vejen op i systemet, så skal vi 
nok sørge for, at vi bliver mærkede alle sammen, ik?  
25. Poul: Jo, det er nemlig rigtig godt at holde fast i det der med det pragmatiske, ik? Hvis du 
har den tilgang til hele det her felt, så kan man nok komme meget længere, end hvis man har 
de store idealer om at frelse, ik?  
26. Torben: Jo.  

 

Jeg har her valgt at indsætte nogle lidt længere udskrifter, fordi jeg gerne vil demonstrere, hvordan 

positioneringen af Torben i relation til det at være ”pragmatisk” frem for ”idealistisk”, dvs. 

maskulin frem for feminin, sker gradvist og på tværs af andre og lignende maskuline/feminine 
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dikotomier. Til at starte med er det som sagt Torben, der selv introducerer en skelnen mellem det at 

være pragmatisk og idealistisk (første udskrift). På dette tidspunkt forekommer han at være mere 

idealistisk indstillet end pragmatisk: Han vil gerne ”hjælpe de her mennesker”, dvs. de hjemløse, og 

han har fået ”blod på tanden til at arbejde med marginaliserede grupper” (linje 3). Samtidig vil han 

ikke ”gå ind at tvinge nogen” eller være ”systemets mand” (linje 5), hvilket jeg tolker som udtryk 

for en mere pragmatisk indstilling. I sidste ende synes han således også, det ville være en dårlig 

løsning at putte alle hjemløse ind i en lejlighed, sådan som regeringen, ifølge Torben, forestiller sig 

det.   

 I næste udskrift bliver denne idealistiske indstilling udfordret på forskellig vis af 

henholdsvis Jan og Poul, og Torben ender med at blive positioneret som pragmatisk indstillet af 

Poul. Dermed bliver han også anerkendt på den socialpædagogiske diskurs i den særligt maskuline 

version, som Jan og Poul står for. I første omgang (linje 1) handler positioneringen om at få Torben 

til at se, at der kan være en professionstænkning i det kreative arbejde med hjemløse.66 Dvs. at det 

handler om at få Torben til at se, ”hvor ville professionsopgaven være for sådan en som dig”. 

”Sådan en som dig” er, som jeg tolker det, en positionering, der hentyder til, at det ikke er nok for 

Torben som mandlig socialpædagog ’bare’ at være engageret og brænde for det. I stedet skal der 

også helst være nogle muligheder i arbejdet med de hjemløse, som Jan antyder til sidst i linje 1. 

Netop sammenkædningen mellem professionstænkning, professionsopgave for sådan en som dig, 

og muligheder frem for ’bare’ det at være engageret og brænde for det, kan forstås som det, Katrin 

Hjort har kaldt for det faderlige princip i det offentlige relationsarbejde: ”Det faderlige princip har 

handlet om at ’eksaminere klienten’, give en karakter, stille en diagnose, mens det moderlige 

princip har handlet om at yde omsorg for klienten, dvs. om at hjælpe klienten, hvor vedkommende 

ikke har kunnet hjælpe sig selv, og derfor har haft hjælp behov” (Hjort, 2005: 116). Hjort kalder 

også det faderlige princip for myndighedsaspektet og det moderlige princip for omsorgsaspektet. I 

Torbens tilfælde kan positioneringen af ham som mandlig socialpædagog altså menes at hænge 

sammen med det at få ham til at identificere sig med myndighedsaspektet i relationsarbejdet, 

herunder overhovedet bruge ordene profession og professionsopgave. Jeg hørte ikke på noget 

tidspunkt de kvindelige undervisere eller studerende bruge disse ord. 

 I næste omgang begynder Torben gradvist at identificere sig med denne positionering, 

sådan som jeg tolker det. I linje 4 siger han f.eks., at jeg skal ”så være den motiverende, eller hvad 

                                                 
66 Som nævnt i afsnittet om projektarbejde havde gruppen fået de hjemløse til at tage billeder af sig selv og hinanden 
med henblik på at få dem til at skabe nye narrativer.  
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hedder det den part, der går ind og motiverer folk til at gøre det, ik?” Dvs. at han påtager sig en 

mere aktiv rolle frem for en indfølende og forstående rolle – en produktiv rolle frem for en 

reproduktiv rolle, kunne man måske sige med henvisning til Bourdieu (2007) og Holter (2005). 

Ligeledes siger han i linje 7, at ”jeg vil ikke, jeg har ikke tid og lyst til at bruge mine kræfter på 

folk, der ikke gider”, hvilket som før nævnt kan ses som udtryk for en pragmatisk indstilling.  

Men netop udsagnet om, at de hjemløse ikke skulle gide, synes ikke at være en 

tilstrækkelig maskulin måde at forstå og italesætte de hjemløse på set ud fra Jans perspektiv: ”Hvem 

har fundet på, de ikke gider”, siger han i linje 10. På dette svarer Torben: ”Nej, det er måske også 

forkert sagt, men så er det i hvert fald mit indtryk, at de ikke har overskud til det. Ikke engang at 

være kreativ”. Bagefter Jan: ” Men kan man ikke lave noget narrativt med folk, der ikke har 

overskud?” Og til sidst Torben: ”Jo, det kan du godt, du kan godt sidde og lytte på deres 

fortælling”. Disse sekvenser tolker jeg som omhandlende det at få Torben, som led i den maskuline 

positionering, til at se på de hjemløse som nogen, der i udgangspunktet gider og kan, som nogen der 

er flyt- og formbare – også selvom de ikke lige har overskud til at være det – og i sidste instans som 

det, man kan kalde for et objekt, det er muligt at behandle teknisk instrumentelt, og ikke et subjekt, 

det er nødvendigt at være forstående, indfølende og omsorgsfuld over for. Til sidst i udskriftet (linje 

24) forbinder Jan således også omsorgspositionen med det at mærke eller stigmatisere de hjemløse. 

Han siger: ”Ja. Så hvis XXXX tænker ligesom nu, de gider ikke, så er der ikke nogen grund til at 

lave noget aktivt med dem. Så går den mærkning fra jer og hele vejen op i systemet, så skal vi nok 

sørge for, at vi bliver mærkede alle sammen, ik?” Som konsekvens heraf argumenterer Poul endnu 

engang for den pragmatiske indstilling til det pædagogiske arbejde: ”Jo, det er nemlig rigtig godt at 

holde fast i det der med det pragmatiske, ik? Hvis du har den tilgang til hele det her felt, så kan man 

nok komme meget længere, end hvis man har de store idealer om at frelse, ik? Hvilket Torben til 

sidst accepterer med sit ”jo”.   

Under voteringen blev der bl.a. sagt, at ”han kan sgu klare begreberne” (Jan), at ”det 

gode ved ham er, at han er så handlingsorienteret, som han er” (Poul), og at ”så kan han snakke om 

profession” (Jan). Disse evalueringer blev omvekslet til karakteren 12, og dermed blev Torben 

sorteret til en topposition, som man, set i lyset af ovenstående, kan kalde for en mandlig 

socialpædagog med middelklassestatus. Dvs. en mandlig pædagogstuderende, der både er blevet 

anerkendt på faglighedsdiskursen og den socialpædagogiske diskurs.  

 

Ikke faglig. Til eksamen med Søren  
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Som jeg tidligere var inde på, forekom sorteringen af Søren udelukkende gennem en kontrol af 

faglighedsdiskursen. Dette skete ved, at Søren for det første ikke formåede at effektuere 

faglighedsdiskursen på en legitim måde, hvorfor han ikke blev anerkendt på diskursen. For det 

andet, og som konsekvens af det førte, udviklede eksamen sig i retning af en diskussion baseret på 

Sørens personlige erfaringer – erfaringer, som var maskulint konnoterede, og som ikke, i 

modsætning Torbens, blev kanaliseret ind i en legitim pædagogisk diskurs. Dvs. for Søren var der 

ikke en alternativ pædagogisk diskurs at blive sorteret i henhold til, ligesom der var for Torben 

omkring den socialpædagogiske diskurs. I sidste ende kom sorteringen af Søren dermed til at minde 

om sorteringen af Isabella: Uformelt blev han frasorteret, idet han ikke blev anerkendt på en legitim 

diskurs, men formelt bestod han, idet han fik karakteren 7.   

 Kontrollen af faglighedsdiskursen foregik ikke på samme måde som i de tidligere 

eksaminer, dvs. som et faglighedsforhør præget af stærk rammesætning. Dette hang bl.a. sammen 

med, at Søren talte det meste af tiden, og at han således var svær at kontrollere for underviserne. 

Indtil til ca. 10 minutter inde i forløbet, som alt i alt varede 20 minutter, havde underviserne kun 

ytret sig to gange i form af et ”ja” og en ”mm.”. Resten af tiden havde Søren snakket uafbrudt. Men 

i det 11. minut afbryder underviseren Lars ham på følgende måde:  

 

1. Lars: Du er ved at skulle afrunde nu. 
2. Søren: Skal jeg til at afrunde? [siges med tryk i stemmen]. 
3. Lars: Ja, du har brugt dine 10 minutter. 
4. Søren: Har jeg det?  
5. Lars: Ja.  
6. Søren: Nej, det er jo alt for lidt… 
7. Lars: Og lidt til.  
8. Søren: Nå, men så må vi jo tage resten under alle mulige af de andre ting.  
9. Lars: Ja (griner) 
10. Søren: Øh, men altså igen, det er at forberede sig, som vi også har skrevet i vores opgave, 
og som jeg har skrevet i abstracten, at jo mere vi er forberedt på den opgave, vi skal ud at 
lave, om det så er med børn med ADHD, eller om det er normale børn, jo bedre vi er rustet, og 
jo mere vi har med i bagagen, jo bedre kan vi skabe de gode, trygge rammer og sørge for, at 
børn får skabt nogle gode relationer til hinanden igennem os som voksne. Om det så er på den 
ene eller anden måde, om det er asymmetriske relationer eller symmetriske relationer, vi 
danner, det er ikke det. Alt er godt, det er i hvert fald et lille skridt på vejen.     
11. Lars: Ok. Øhm altså, jo altså hvis nu, at det ikke, som du siger, er alle, der nødvendigvis 
har ADHD her, kan du så, eller har du så gjort dig nogle overvejelser omkring, altså du 
henviste til Niels Egelund, hedder han, altså det, som jeg har henvist til tidligere.  
12. Søren: Det er Egelund, han hedder.  
13. Lars: Det der perspektiv på, at diagnosen er for udbredt i forhold til den faktiske 
forekomst.  
14. Søren: Mm.  
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15. Lars: Hvis man kigger på den neurologiske definition af begrebet, ik? Men hvis nu, at der 
er en del af de her børn, som måske ikke har diagnosen i den forstand, og man så måske skal 
kigge bl.a. på de pædagogiske sammenhænge, man skaber, hvad kunne man så gøre for at 
skabe, altså hvis nu en del af hans postulat er, at skoler og pædagogiske sammenhænge er med 
til at få nogle børn til at fremstå særlig dårligt. Altså han siger dårlig opdragelse og dårligt 
pædagogisk arbejde. Hvad kan man så gøre for at skabe bedre rum for sådan nogle mere 
urolige børn, nogen der nemt falder uden for i den måde, som institutionen er organiseret på.  
16. Søren: Jamen jeg vil jo synes, at… om de så falder uden for, eller om de ikke, altså det er 
stadig lidt over en bred kam, fordi det, det er utrolig svært at se forskellen på dem, der er jo 
ikke nogle synlige beviser på, hvem der egentlig har det. Jo, så er der alt det, vi kan gå ind at 
undersøge, hvordan de opfører sig i forhold til de forskellige ting, men jeg synes jo, altså så 
længe vi som pædagoger, og det som jeg også arbejder for, når jeg er derude, jamen det er 
bare at anerkende over for børnene og sørge for, at de.. altså man kan nå langt med de der 
konflikter og sådan nogle ting, hvis det er sådan, at man går ind og forebygger det på en eller 
anden måde. Og skaber nogle gode aktiviteter og også sørger for, at de er engagerede i det, og 
så kommer vi ud i noget flow, fordi jo mere de fordyber sig i tingene, jo bedre synes jeg jo 
altså, at det bliver for dem. Fordi så får de også fornemmelsen af, at hey, det her det kører. Det 
kan godt være, at det kun er de der to sekunder, vi snakkede om, da vi fremlagde, at der var 
flow lige her, men jo flere gange at de får sat sig ned og finder de der, og fordyber sig med 
hinanden, uden at der egentlig er en konflikt, jamen jo….   
17. Annemarie: Mm.      
18. Søren: Og det at, nu de børn, vi var ude ved, de er jo vant til at være i naturen ovre på det 
der grønne område der, så det var også lidt svært for os at komme ud at lave nye ting, men 
altså de, de var meget interesserede i de ting, vi kom ud og lavede, fordi det var noget nyt.  
19. Annemarie: Men det vil sige, at faktisk så betyder det ikke noget for dit, i dit møde med 
dem, om de har en diagnose eller ej? De er måske bare nogle folk, der har nogle særlige behov 
eller hvad? Er det ikke det, du siger?  
20. Søren: Joe, jeg vil sige, at nu har jeg, jeg har arbejdet med handicappede og sådan nogle 
ting også, hvor det er, at sådan de første par dage har jeg fået at vide, at der er den her mappe 
her, der står sådan og sådan om de forskellige personer, det er en god idé, hvis du lige læser 
den, og så ved du, hvordan de er. Og jeg har altid ventet en uge med at læse den, fordi jeg vil 
hellere møde personerne som dem, de er først.  
21. Annemarie: Mm.  
22. Søren: Og så kan vi snakke om, hvilke diagnoser, og hvad det er for nogle ting, de har. 
Fordi jeg tror, jeg kan hjælpe dem lige så godt, ved at jeg i starten er lidt uforstående over for, 
hvad det egentlig er. Og så lærer dem at kende først, frem for at jeg sidder og kigger på dem 
og siger, jamen det er da også synd for dig.  
23. Annemarie: Mm.          

 

Igennem disse sekvenser tolker jeg, at underviseren Lars forsøger at kontrollere Søren i relation til 

faglighedsdiskursen, men at dette ikke lykkes. På den ene side lykkes det ikke for Lars at igangsætte 

et decideret faglighedsforhør, hvor rammesætningen er stærk, og på den anden side lykkes det heller 

ikke for Søren at effektuere faglighedsdiskursen ved at producere de svar, Lars efterspørger.  

Til at starte med bliver Søren overrasket, da han får at vide af Lars, at han skal til at 

afrunde. ”Skal jeg til at afrunde?”, spørger han, hvorefter han i linje 8 siger, at ”så må vi jo tage 

resten under alle mulige af de andre ting”. Efter dette forsøger Lars i linje 11 at få Søren til at 

reflektere over diagnosen ADHD i relation til en tekst af Niels Egelund, som han har henvist Søren 
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og gruppen til tidligere. Som kommentar til dette siger Søren i linje 12: ”Det er Egelund, han 

hedder”, hvilket skal ses i lyset af, at han tidligere henviste til Erik Sigsgaard som ophavsmand til 

teksten (dette kan også ses af Lars’ lille indskudte sætning, ”hedder han”, i linje 11). På den måde 

har Søren altså henvist til en forkert forfatter, hvilket ikke ligefrem vidner om en stærk, men snarere 

overfladisk, beherskelse af det teoretiske stof. Lars synes dog at være overbærende, og i linje 15 

opfordrer han igen til, at Søren skal reflektere over ADHD-diagnosen – nu ikke i relation til Niels 

Egelund specifikt men i mere bred forstand i forhold til det pædagogiske arbejde og den ”måde, 

som institutionen er organiseret på”. I linje 16 producerer Søren et langt svar, men det er ikke, som 

jeg tolker det, svaret der ønskes. Svaret beviser ikke en beherskelse af faglighedsdiskursen/den 

elaborerede kode. Det centrerer sig omkring Søren, hans meninger, hans erfaring og personlige 

holdninger, og dermed bevæger det ikke Søren ud over det restringerede kodeniveau. For eksempel 

starter han med at sige, ”jamen jeg vil jo synes”. I næste omgang reflekterer han ikke over ADHD-

diagnosen i relation til den pædagogiske institution, sådan som Lars opfordrede ham til. I stedet 

begynder han at tale om manglen på ”synlige beviser på, hvem der egentlig har det” (dvs. ADHD). 

Endvidere siger han, ”det som jeg også arbejder for, når jeg er derude”, og til sidst siger han, at ”jo 

flere gange at de får sat sig ned og finder de der, og fordyber sig med hinanden, uden at der egentlig 

er en konflikt, jamen jo bedre bliver det”. Alt i alt tolker jeg, at der er tale om en række 

kommentarer, refleksioner og påstande, som bygger på hans egen erfaringsverden og ikke på et 

teoretisk perspektiv, hvilket er det, faglighedsdiskursen handler om. Undervejs får Søren flygtigt 

sagt, ”og så kommer vi ud i noget flow”, hvilket jeg tolker som et sporadisk forsøg på at bringe et 

teoretisk begreb på banen.67 Men fordi begrebet dumper ned midt i talestrømmen på denne 

sporadiske måde, kan det endnu engang ses som et tegn på overfladiskhed af underviserne. Det 

vidner ikke om en ’indvendig’ beherskelse af det teoretiske stof.  

I linje 19 kan man sige, at underviseren Annemarie tager højde for dette ved at tage 

udgangspunkt i Søren frem for i teorien, dvs. ved at legitimere, at Søren tænker og taler om ADHD-

børn ud fra sine personlige holdninger og erfaringer og ikke ud fra et teoretisk perspektiv på 

diagnoser mv. Hun siger: ”Men det vil sige, at faktisk så betyder det ikke noget for dit, i dit møde 

med dem, om de har en diagnose eller ej? De er måske bare nogle folk, der har nogle særlige behov 

eller hvad? Er det ikke det, du siger?” Søren svarer bekræftende på disse spørgsmål ved i linje 20 og 

22 at afvise, at et diagnostisk blik skulle være nødvendigt i det pædagogiske arbejde med 

                                                 
67 Flowbegrebet kan bl.a. henføres til Mihaly Csikszentmihalyis arbejde. Det handler kort fortalt om at begribe samt 
gøre arbejde til en slags nydelsesfuld tilstand – heraf ordet flow.   
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handicappede mennesker. Han siger f.eks. ”Joe, jeg vil sige, at nu har jeg, jeg har arbejdet med 

handicappede og sådan nogle ting også, hvor det er, at sådan de første par dage har jeg fået at vide, 

at der er den her mappe her, der står sådan og sådan om de forskellige personer, det er en god idé, 

hvis du lige læser den, og så ved du, hvordan de er. Og jeg har altid ventet en uge med at læse den, 

fordi jeg vil hellere møde personerne som dem, de er først”. Men samtidig divergerer hans svar en 

smule fra Annemaries spørgsmål, tolker jeg. Det gør det på den måde, at Søren ikke engang ser de 

handicappede/ADHD-børnene som ”nogle folk, der har nogle særlige behov” (Annemarie linje 19). 

I stedet for at se sådan på dem, er Søren inde på, at han vil ”møde personerne som dem, de er først”, 

og desuden at han ikke vil sidde og kigge på dem og sige, ”jamen det er da også synd for dig” (linje 

22). Det mener han ikke hjælper dem, i stedet mener han, at han kan ”hjælpe dem lige så godt, ved 

at jeg i starten er lidt uforstående over for, hvad det egentlig er”.  

Her tolker jeg, at Søren, efter at være ’sluppet fri’ af faglighedsdiskursen, begynder at 

tale sig ind i nogle maskulint konnoterede perspektiver på det pædagogiske arbejde, herunder 

arbejdet med handicappede og ADHD-børn. Annemaries spørgsmål i linje 19 var som sagt 

anledningen til dette, men samtidig var svaret ikke helt det, hun efterlyste, idet det ikke tager 

tilstrækkelig højde for, at ADHD-børn skulle være en brugergruppe med nogle særlige behov. Med 

andre ord udviser svaret ikke tilstrækkeligt med tegn på omsorg, forståelse eller indlevelse, hvilket 

er den feminint konnoterede horisont, som Annemarie spørger ud fra. Mens underviseren Jan, i 

forbindelse med Torbens eksamen, forbandt det forstående/feminine perspektiv med det at stemple 

folk, ligesom Søren synes at gøre det, virker dette ikke til at være et legitimt standpunkt i 

Annemaries øjne.  

Dette blev tydeligere i den resterende del af eksamen. For eksempel i følgende 

udskrift:  

 

1. Annemarie: Hvad er den gode relation med de her børn? Altså I snakker om den gode 
relation mellem børn og voksne, øh hvad er den gode relation med de her børn? Hvordan, 
hvordan kunne den se ud? 
2. Søren: Jamen jeg vil jo sige, den gode relation den er jo, det var en af de ting, vi oplevede 
derude, den er jo, at de var lykkelige over, den første gang, vi havde været derude og lave 
aktivitet med dem, og gangen efter hvor vi kom derud igen. Sådan: Hvad skal vi lave i dag, og 
vi lavede det der sidste gang, kom nu, er der ikke noget andet, vi skal i dag?  
3. Annemarie: Mm.  
4. Søren: Og det var en god relation, fordi så havde vi det sammen altså. De nød det.  
5. Annemarie: Mm. 
6. Søren: Og jeg vil nok selv vælge en anden gang, eller ikke en anden gang men… det er en 
stor flok at have syv, seks børn med ud i naturen og skal engagere, og så især hvis det er 
sådan, at det halve af dem ikke lige havde tænkt, at det var sjovt at sidde og samle biller i dag, 
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og det var mere sjovt at sidde og sparke dem, der samler billerne. At man skal være personale 
nok, pædagoger nok til ligesom at kunne sige, jamen fint nok så gør vi noget andet, hvis du 
ikke har lyst til det her.  
7. Annemarie: Mm. Da I, da lavede den der aktivitet, har I så, har I så diskuteret bagefter, om 
det var en aktivitet som øh, altså om det var en aktivitet, som passede til nogle børn, altså så 
vil jeg så stadig igen sige nogle børn, der havde nogle særlige behov, ik? 
8. Søren: Du snakker om billeindsamlingen?  
9. Annemarie: Ja, altså er det… 
10. Søren: Vi har ikke diskuteret det i gruppen.  
11. Annemarie: Det har I ikke diskuteret?  
12. Søren: Nej.  
13. Annemarie: Fordi det kunne have… 
14. Søren: Altså og ud fra den respons, vi fik fra børnene, der kunne…der var nogle af 
børnene, der var hooked på det med det samme, og det var sjovt og også elementet med, at der 
var billevæddeløb bagefter, og det var den hurtigste myre, der skulle findes, og det var lidt 
synd for, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men han valgte en regnorm, og han vinder 
altså ikke altid så. Men det fangede nogle af dem, og de andre de var sådan lidt ej, det var lidt 
for…hvorfor er det lige, vi skal sidde og lave det der? Hvor jeg ligeså meget synes, det skal 
være på børnenes vilkår.  
15. Annemarie: Ja, det… 
16. Søren: Og så under voksenstyrede rammer, altså. I stedet for nu kommer vi ud og pådutter, 
nu skal vi lave det her og så... 
17. Annemarie: Ja.  
18. Søren: Det er 10 gange federe at rende rundt med nogle unger derude og så gå hen og se, 
hvad det er, de laver.  
19. Annemarie: Ja.  
20. Søren: Fordi de finder selv tingene derude. Så gå hen og sætte sig ned og fordybe sig. 
Fordi jeg ved ikke ret meget om naturen, jeg ved ikke, hvad de forskellige ting hedder og 
sådan.  
21. Annemarie: Nej.  
22. Søren: Så på den måde vil vi begge, altså både barn og jeg, være søgende og intet vidende, 
men vi kan sammen undersøge og så skabe relationen den vej igennem altså.  
23. Annemarie: Så du tror, der kunne man bygge en bedre relation op, end når I kommer med 
sådan et forløb, som I godt kunne tænke jer?  
24. Søren: Den er, den er lidt svær. Altså jeg ser det i lyset ud af, at vi skulle have haft, måske 
have fået alle børnene med. Der var nogen, vi ikke lige fik med, hvordan kunne vi så have 
gjort det? 
25. Annemarie: Mm.  
26. Søren: Fordi jeg vil sige, de børn, vi havde, der blev skabt gode relationer med 
billevæddeløbet.     

 

Udskriftet starter med at handle om det, som Annemarie kalder for den ”gode relation med de her 

børn”, og bliver efterhånden drejet ind på den relation, som Søren og resten af gruppe syv 

praktiserede i forbindelse med deres pilotprojekt. I linje 2 siger Søren, at den gode relation til 

ADHD-børnene er det, som han og gruppe syv lavede i forbindelse med deres pilotprojekt: ”De var 

lykkelige over, den første gang, vi havde været derude og lave aktivitet med dem, og gangen efter 

hvor vi kom derud igen. Sådan: Hvad skal vi lave i dag, og vi lavede det der sidste gang, kom nu, er 

der ikke noget andet, vi skal i dag?” Den gode relation ifølge Søren synes altså at være at lave 
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aktiviteter med ADHD-børnene, at sætte dem i gang med og generelt være aktive med dem. I linje 6 

siger Søren således, at det kræver meget personale at arbejde med en flok ADHD-børn på 6-7 

stykker, at der skal være mange pædagoger til at tage over, hvis nogle af børnene ikke bliver fanget 

af aktiviteten, som sættes i værk. Med andre ord kræver det ifølge Søren meget pædagogisk 

personale at skabe en god relation til ADHD-børn, som består i at lave aktiviteter med dem. Dette 

stemmer fint overnes med den praktisk instrumentelle – og mandligt konnoterede – strategi, som jeg 

analyserede frem i forbindelse med gruppes syvs projektarbejde.  

I linje 7 spørger Annemarie, om Søren og gruppen efterfølgende har diskuteret, ”om 

det var en aktivitet som øh, altså om det var en aktivitet, som passede til nogle børn, altså så vil jeg 

så stadig igen sige nogle børn, der havde nogle særlige behov, ik?” Dvs. hun forsøger en sidste 

gang, som jeg tolker det, at få Søren til at erkende, at ADHD-børn er nogle særlige børn, der har 

nogle særlige behov, og som det derfor er klogt at indrette den pædagogiske relation efter. Man kan 

sige, at hun med et ledende spørgsmål opfordrer Søren til at positionere sig i tættere forbindelse til 

omsorgsdiskursen, som hun selv repræsenterer. Dette gør Søren dog ikke – i hvert ikke i 

tilstrækkeligt forstand. I linje 10 siger han, ”vi har ikke diskuteret det i gruppen” – altså om 

aktiviteten passede til ADHD-børnene – hvilket ellers synes at have været en fornuftig øvelse at 

gøre sig set fra Annemaries perspektiv. I linje 13 hun, ”fordi det kunne have…”, men før hun får 

lov at tale færdig, afbryder Søren hende med den type refleksion over aktiviteten, som han selv er i 

stand til og har lyst til at gøre sig. Her kommer han ind på, at der var nogle af ADHD-børnene, der 

blev ”hooked” på aktiviteten med det samme, men der var også nogle, som ikke gjorde. Dette får 

ham videre til at sige, ”hvor jeg ligeså meget synes, det skal være på børnenes vilkår” – altså på sin 

vis skifte perspektiv til noget, der minder om Annemaries perspektiv. I linje 15 siger Annemarie 

således ”ja det…”, og i sekvenserne 16-22 ser det faktisk ud til, at Søren og Annemarie får talt sig 

ind på hinanden, at Søren langt om længe får talt sig tilstrækkeligt langt ind i omsorgsdiskursen. 

Men da Annemarie i linje 23 vil konfirmere dette, ”så du tror, der kunne man bygge en bedre 

relation op, end når I kommer med sådan et forløb, som I godt kunne tænke jer?”, er Søren ikke 

parat til at foretage den endelige selverkendelse. Han vil ikke i sidste ende erkende, at deres 

pilotprojekt var forfejlet set i forhold til ADHD-børn som brugergruppe: ”Den er lidt svær”, siger 

han i linje 25, og i linje 26 fastholder han, at med ”de børn, vi havde, der blev skabt gode relationer 

med billevæddeløbet”.        

Til voteringen var det hovedsageligt faglighedsdiskursen, Søren og Sørens præstation 

blev evalueret ud fra. Der blev bl.a. sagt, at ”han kommer ret flygtigt ind omkring vinklerne, f.eks. 
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relationsbegrebet og det narrative. Det bliver ikke rigtig foldet ud” (Lars), at ”det der også er svært 

ved det, det er, at han skal flytte sig rigtig meget i forhold til det at blive en uddannet pædagog 

(Annemarie), og at ”når jeg spørger ind til det med konsekvens, så svarer han meget lidt fagligt på 

det. Påstande skal kunne bakkes op fagligt” (Lars). Omsorgsdiskursen var næsten forsvundet fra 

scenen, selvom den til selve eksamenen fungerede som en implicit betydningshorisont for 

Annemarie, ud fra hvilken hun diskuterede og tog stilling til Sørens maskulint konnoterede 

perspektiver på det pædagogiske arbejde med ADHD-børn. Annemarie kom blot med en henslynget 

bemærkning om, at ”det sender også nogle forkerte signaler ud at kalde dem for møgunger”, hvilket 

Søren gjorde i spøg men også for at markere en afstand til diagnoseblikket. Da Søren efter 

voteringen blev kaldt ind i lokalet for at få sin karakter at vide, var omsorgsdiskursen forsvundet 

totalt fra scenen. Dvs. den blev ikke brugt til at begrunde karakteren med. Lars, og ikke Annemarie, 

meddelte karakteren, som var et 7-tal, og han begrundede den med, at ”du kommer ind på en del 

relevante ting, men det bliver lidt for spredt fægtning, fordi du kommer ikke i dybden med nogen af 

dem. Du cirkler lidt på overfladen, og rent fagligt synes vi ikke, du kommer helt nok i dybden til at 

komme højere op”. Annemarie sagde intet om de diskussioner, hun havde haft med Søren omkring 

ADHD-børn og den gode pædagogiske relation. I stedet kom hun med en kommentar, der gik mere 

på det strukturmæssige: ”Det er meget lettere i virkeligheden at holde sig til en eller anden 

dagsorden i stedet for bare at snakke frit fra leveren”.  

På den vis var det altså alene faglighedsdiskursen, Søren blev sorteret i henhold, da 

der skulle udmåles karakter. Dette hang sandsynligvis sammen med, at Søren ikke selv havde 

forsøgt at tale sig ind i omsorgsdiskursen, og desuden at Søren var/er en mand og ikke en kvinde – 

dvs. han bærer ikke kropstegn, der ’naturligt’ forbinder ham med omsorgsdiskursen. Fordi Søren 

ikke effektuerede faglighedsdiskursen på den rette måde, og dermed blev anerkendt på diskursen, 

tolker jeg, at han uformelt blev frasorteret. Formelt bestod han dog, hvilket jeg igen tilskriver 

traditionen for ikke at dumpe studerende. Man kan sige, at Søren, qua middelkarakteren, blev 

sorteret til en position som en arbejderklassekonnoteret og maskulin pædagogstuderende, der ikke 

har formået at effektuere den for ham afgørende faglighedsdiskurs.   

 

Opsummering 

 

I dette afsnit har jeg analyseret, hvordan de studerende, ud fra det tidligere fremanalyserede 

differentieringsmønster, sorteres i seminariet. Dvs. hvordan der sættes værdi på dem ud fra deres 
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match eller mismatch med seminariets pædagogiske diskurs og klassifikationer, og hvordan de 

dermed bidrager til at reproducere seminariets sociale orden. Matchen mellem de studerende og 

seminariet har jeg analyseret i lyset af kategorierne klasse, køn og etnicitet. Her tænkes dels på det, 

de studerende bringer med sig, når de træder ind i seminariet, dels på deres sociale måder at gøre 

klasse, køn og etnicitet på, og dels på seminariets sociale orden, som også er klasse-, køns- og 

etnicitetsbestemt.    

 Seminariets sociale orden kan mere præcist beskrives som en dominerende kode. 

Denne vil jeg, på baggrund af analysen af eksamen, betegne som en omsorgsdiskurs allieret med en 

faglighedsdiskurs, dvs. en kvindeligt kønnet restringeret kode allieret med en elaboreret kode. Ud 

over denne kode er der også en anden, mindre udbredt og mindre dominerende kode i seminariet, 

nemlig en socialpædagogisk diskurs allieret med en faglighedsdiskurs, dvs. en mandligt kønnet 

restringeret kode allieret med en elaboreret kode. Disse diskurser/koder er allierede med hinanden 

via måden, hvorpå de historisk har indfundet sig i seminariet. Omsorgsdiskursen og den 

socialpædagogiske diskurs er de tidligste og mest grundlæggende diskurser, og faglighedsdiskursen 

er en senere tilkommen diskurs, som ikke så meget udspringer af krav fra praksis men mere af krav 

fra uddannelsesfeltet – bl.a. kravet om professionsbachelortitel, kravet om undervisernes højere 

kvalifikationsniveau, det dobbelte mål om at uddanne pædagoger til at varetage pædagogiske 

funktioner og til videreuddannelse osv. Med andre ord er faglighedsdiskursen en diskurs, som 

lægges oveni de to andre diskurser på grund af ændringer i MVU-sektoren samt generelle tendenser 

til uddannelsesoprustning (se f.eks. Korsgaard, 2002). Tendenser som skaber en stærk klassifikation 

mellem faglighedsdiskursen og de øvrige diskurser – mellem elaboreret og restringeret kode.  

 De studerende sorteres som sagt i henhold til disse diskurser/koder. De kvindelige 

studerende sorteres generelt i henhold til den dominerende kode – omsorgsdiskursen allieret med 

faglighedsdiskursen. Dette giver et mønster bestående af tre positioner, hvoraf den første er i 

bunden af uddannelseshierarkiet, den næste i midten af dette og den sidste i toppen. For det første 

den kvindelige studerende, der hverken er blevet anerkendt på omsorgsdiskursen eller 

faglighedsdiskursen – eller som kun i ganske svag, potentiel grad er blevet anerkendt på 

omsorgsdiskursen. Dette gælder især for de tosprogede, kvindelige studerende, idet de generelt har 

svært ved at leve op til det, der, set fra deres perspektiv, er en dansk bestemt omsorgsdiskurs. For 

nogle tosprogede lykkes det dog så at sige at springe omsorgsdiskursen over, således at de kun 

bliver sorteret i henhold til faglighedsdiskursen. Dette var, hvad der skete for den studerende Anna, 

som dermed kunne siges at være lykkedes med gruppens faglighedsstrategi. Hun fik karakteren 10, 
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fordi hun generelt mestrede faglighedsdiskursen. For det andet den kvindelige studerende, der er 

blevet anerkendt på omsorgsdiskursen men ikke på faglighedsdiskursen. Dvs. den position, jeg, på 

baggrund af Atkinson (1985), betegnede som den gamle danske middelklassekvinde: En kvindelig 

arbejdsidentitet, som i dag synes at have tabt status og være blevet – og stadig blive – reduceret til 

en arbejderklassekvinde på grund af bl.a. dominansen af faglighedsdiskursen i uddannelsen. Maries 

eksamen var et eksempel på en sådan sortering. For det tredje den kvindelige studerende, der både 

er blevet anerkendt på omsorgsdiskursen og faglighedsdiskursen. Dvs. den position, jeg tidligere 

betegnede som den nye danske middelklassekvinde. Den studerende Kristine (fra gruppe 3) blev 

sorteret til en sådan position, idet hun både blev anerkendt på omsorgs- og faglighedsdiskursen. 

 De mandlige studerende sorteres generelt i henhold til den anden, mindre udbredte og 

mindre dominerende kode, den socialpædagogiske diskurs allieret med faglighedsdiskursen, eller 

blot i henhold til den ene af diskurserne – faglighedsdiskursen. Dette giver ligeledes et mønster 

bestående af tre positioner, hvoraf den første er i bunden af uddannelseshierarkiet og de to næste i 

midten til toppen af dette. For det første den mandlige studerende, der hverken er blevet anerkendt 

på den socialpædagogiske diskurs eller på faglighedsdiskursen. Dette var, hvad der skete for den 

studerende Søren til eksamen – men under det særlige forhold, at hverken Søren eller underviserne 

forsøgte at identificere ham med den socialpædagogiske diskurs. Med andre ord blev Søren 

udelukkende sorteret i henhold til faglighedsdiskursen, fordi hans mandligt kønnede erfaringer og 

perspektiver på det pædagogiske arbejde ikke blev kanaliseret ind i en legitim pædagogisk diskurs. 

Dette gjorde ham til det, jeg betegnede som en arbejderklassekonnoteret og maskulin 

pædagogstuderende. For det andet den mandlige studerende, der ikke er blevet anerkendt på den 

socialpædagogiske diskurs, men som til gengæld er blevet anerkendt på faglighedsdiskursen. Dette 

var, hvad der skete for den studerende Rune (fra gruppe 7) til eksamen. Ligesom Søren forsøgte 

Rune ikke at identificere sig med den socialpædagogiske diskurs, og underviserne forbandt ham 

heller ikke med den. Til gengæld mestrede han faglighedsdiskursen og fik således karakteren 12. 

For det tredje den mandlige studerende, der både er blevet anerkendt på den socialpædagogiske 

diskurs og på faglighedsdiskursen. Dette var, hvad der skete for den studerende Torben til eksamen, 

hvorfor jeg betegnede ham som en maskulin pædagogstuderende med middelklassestatus.   

 Ved siden af det her nævnte sorteringsmønster forsøgte enkelte studerende at blive 

sorteret på måder, der gik imod de nævnte koder – dvs. omsorgs/faglighedsdiskursen for kvindelige 

studerende og den socialpædagogiske diskurs/faglighedsdiskursen for mandlige studerende. For 

eksempel var der den studerende Susanne (fra gruppe 6), som, qua den socialpædagogiske strategi 
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fra projektarbejdet, forsøgte at blive anerkendt på den socialpædagogiske diskurs. Dette lykkedes 

dog ikke for hende, idet hun i stedet blev sorteret som de andre piger – dvs. i henhold til omsorgs- 

og faglighedsdiskursen (hun fik karakteren 7). På den måde lykkedes det altså ikke for nogen 

studerende at bryde med det kønnede aspekt af koderne, og kun ganske få, herunder især Susanne, 

forsøgte på det. Det samme kunne siges om klasse og etnicitet: Ingen studerende formåede at bytte 

rundt på forholdet mellem restringeret og elaboreret kode, således at førstnævnte dominerede over 

sidstnævnte – f.eks. ved at gøre omsorgsdiskursen til det, der udløste en topkarakter, og 

faglighedsdiskursen til det, der rakte til en middelkarakter. Ligeledes med hensyn til etnicitet: Ingen 

studerende formåede at ændre på, hvad det ville sige at være omsorgsorienteret ud fra en dansk og 

implicit forståelse af dette.     

 I næste kapitel vil jeg diskutere mine fund i relation til aktuelle tendenser til 

akademisering og professionalisering, herunder bl.a. ændringer i MVU-sektoren samt den 

pædagogiske faggruppes egne bestræbelser på bliver anerkendt som profession.  
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Kapitel 8: Pædagoger i et vadested  

 

I dette kapitel vil jeg diskutere mine fund i relation til de i indledningen nævnte tendenser til 

angloficering, akademisering, professionalisering og deprofessionalisering. Dette vil ske gennem to 

sammenhængende diskussioner af først uddannelsen og sidenhen faget.   

 

8.1 Hvad viser mit studie om angloficering og akademisering af uddannelsen? 

 

Angloficering 

 

Som nævnt i indledningen menes der to ting med tendensen til angloficering: For det første en øget 

markeds- og servicegørelse af uddannelsernes ydelser og for det andet en stærkere politisk styring 

af uddannelserne, f.eks. i form af akkreditering, kvalitetskontrol, evidensbasering m.m.  

 Gennem mit studie har jeg ikke kunnet identificere sådanne tendenser i særlig stor 

udstrækning. Når/hvis jeg har iagttaget fænomener, der kunne tolkes i denne retning, var det 

sjældent på undervisningsniveau – det var nærmere på seminariets ledelsesniveau eller på et niveau 

over dette, dvs. professionshøjskolen og dennes strategiplan. Hvad gælder undervisningsniveauet, 

kunne jeg kun iagttage ét forhold, der tilnærmelsesvist kunne tolkes som markeds- og 

servicegørelse af uddannelsesydelsen, nemlig det at alle studerende i udgangspunktet syntes at 

skulle bestå eksamen. Dette forhold kunne tolkes som udtryk for et økonomisk rationale, idet en 

dumpning af en studerende ville være ensbetydende med en afskrivelse af et studenterårsværk 

svarende til ca. 50.000 kr. På den anden side kunne dette forhold også hænge sammen med 

seminariets tradition for ikke at dumpe studerende på dette tidspunkt i uddannelsen. Det var som 

nævnt første gang, der skulle afholdes prøve i det observerede forløb, tidligere havde seminariet 

afsluttet forløbet med en mundtlig fremlæggelse over for holdet, hvor de tilknyttede undervisere 

samt holdets øvrige studerende forventedes at give feedback – og ikke karakterer. At give 

karakterer på dette tidspunkt i uddannelsen var med andre ord noget nyt for alle, og at dumpe 

studerende forekom at være i modstrid med seminariets hidtidige praksis.    

 Hvad gælder ledelsesniveauet, kunne jeg iagttage to forhold, der kunne tolkes som 

udtryk for angloficering: For det første ledelsens sikkerhedspolitik, som jeg var inde på i kapitel 5. 

Denne betød, at man var påpasselig med seminariets ressourcer, f.eks. i forhold til ikke at 

fastansætte undervisere, før man var sikker på, at der var grundlag for dette i henhold til seminariets 
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optag. At tænke sådan om seminariets ressourcer kunne på den anden side også tolkes som udtryk 

for almindelig økonomisk fornuft – en fornuft som seminarierne har skullet installere som del af 

deres praksis siden taxameterstyringen fra midten af 90’erne. For det andet blev der, på 

foranledning af professionshøjskolen, nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål var at udvikle et 

koncept for evidensbasering af professionshøjskolens uddannelser. Udviklingen af dette koncept 

havde dog en lang tidshorisont, og flere undervisere lod mig forstå, at det ikke var sikkert, det 

nogensinde ville blive til noget. Det var f.eks. et meget ressourcekrævende projekt, og det var stadig 

til diskussion, om professionshøjskolen ville/skulle bruge de fornødne ressourcer på det. I en 

situation med besparelser kan man forestille sig, at det vil blive svært at gennemføre projektet.  

 At jeg ikke i større udstrækning har kunnet identificere tendensen til angloficering 

gennem mit studie, kan hænge sammen med flere forhold. For det første kan det skyldes, at 

fænomenet ikke er lige så fremherskende i den danske uddannelsesverden, som det er i den 

angelsaksiske. Selvom uddannelsessystemet, som led i moderniseringen af den offentlige sektor, er 

blevet reformeret siden begyndelsen af 80’erne – og stadig bliver det – synes disse reformer ikke at 

have været lige så vidtrækkende, som dem der er sket i den angelsaksiske verden (Ball, 1994, 

2003a; Goodson, 2003; Apple, 2001; Jensen, 2004; Jensen og Jensen, 2007). En decideret afvikling 

af velfærdsstaten har vi f.eks. ikke været vidne til.   

 For det andet var det udvalgte seminarium ikke i en sådan økonomisk situation, at 

markeds- og servicegørelsen behøvede manifestere sig i særlig stor udstrækning. Hermed menes, at 

seminariet havde en beliggenhed, som gav det et stort optag af studerende, og dermed en god 

økonomi, hvilket kan have været medvirkende til, at underviserne kunne ’nøjes’ med at koncentrere 

sig om det, Bernstein kalder for ”internal sense making procedures” i stedet for ”external sense 

making procedures contingent on the market” (Bernstein, 2000: 69-73). Dvs. meningsprocesser 

fokuseret omkring uddannelsen af de studerende, sådan som underviserne selv mente, at dette skulle 

ske ud fra en velfærdsstatslig, reformpædagogisk og usynlig pædagogik. Dette synes at stå i 

modsætning til, hvad der sker på visse andre seminarier, hvor der ikke er en lige så god økonomi, 

eller hvor professionshøjskolen af forskellige grunde vælger at gribe mere direkte ind i hverdagen – 

f.eks. ved at lukke seminarier ned og/eller slå dem sammen med andre seminarier i større 

uddannelsescampusser (Carboni, 2008). På sådanne seminarier kan markeds- og servicegørelsen 

tænkes at være mere afgørende for organiseringen af uddannelsen, f.eks. i forhold til spørgsmål om 

rekrutteringsgrundlag, spørgsmål om måder at udbyde uddannelsen på (f.eks. via nettet eller via 

traditionel undervisning på seminariet), spørgsmål om, hvilke vidensformer og kompetencer der 
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virker tiltrækkende på de uddannelsessøgende (f.eks. en særlig natur-, idræts- eller værkstedslinje) 

osv.     

 For det tredje kan undervisernes erfaring samt en velkonsolideret praksis have været 

medvirkende til så at sige at holde angloficeringen uden for relationen mellem undervisere og 

studerende. Som beskrevet kunne der spores en lang kontinuitet i seminariets praksis helt tilbage fra 

socialpædagoguddannelsen i begyndelsen af 1970’erne. Samtidig kunne der også spores flere brud 

med denne uddannelsestradition, repræsenteret ved nye generationer af undervisere som bragte 

andre ideer og orienteringer med sig ind i seminariet. På andre seminarier, hvor der ikke er en lige 

så velkonsolideret praksis, og hvor underviserkorpset ikke besidder samme mængde erfaring som i 

det studerede seminarium, kan angloficeringen tænkes at have bedre mulighed for at sætte sig 

igennem i relationen mellem undervisere og studerende. Et helt eller relativt nyt korps af 

undervisere kan tænkes at have mindre ’modstandskraft’ over for de rationaler, som angloficeringen 

bærer frem – f.eks. en top-down ledelse, som også flere af de yngre undervisere på det studerede 

seminarium havde det ”ganske fint med”.  

 

Akademisering  

 

Tendensen til akademisering har generelt været meget synlig i mit studie – men på en særlig måde. 

Akademiseringen har ikke været synlig på en måde, der svarer til det, der sker i en 

universitetsuddannelse: At den studerende kvalificeres til at tænke det utænkelige i stedet for at 

reproducere det tænkelige, at den studerende indvies i den esoteriske viden frem for i den profane 

(jf. kapitel 3 samt Bernstein, 2001c, 2001d). Kun ganske få studerende (Torben og Susanne) 

orienterede sig efter en akademisk diskurs, og dette gjorde de mest på eget initiativ. Hovedparten af 

de studerende orienterede sig efter den kode, jeg har beskrevet som en omsorgsdiskurs allieret med 

en faglighedsdiskurs. Dvs. en kvindeligt kønnet restringeret kode allieret med en elaboreret kode.  

Denne kode handler som nævnt om, at den studerende på den ene side skal orientere 

sig efter og til en vis grad reproducere praktiske kvaliteter ved faget, f.eks. en evne til at udvise 

empati over for de brugere, som faget retter sig mod – typisk børn. På den anden side skal den 

studerende også orientere sig efter og til en vis grad reproducere abstrakte vidensformer, f.eks. 

pædagogiske eller psykologiske teorier. Ingen af delene kan helt undværes, og samtidig kan de ikke 

siges at være integrerede som i en akademisk diskurs, hvor praksis kan optræde gennem en 

undersøgende distance – ikke som en omfavnelse af eller deltagelse i praksis. Dermed kan man 
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sige, at mit studie viser, at akademiseringen i pædagoguddannelsen medfører et vadested mellem de 

praktiske og abstrakte vidensformer, et vadested, som ikke synes at medføre en negation af de 

praktiske kompetencer, sådan som Tine Rask Eriksen konkluderer om de sygeplejestuderendes 

livshistoriske omsorgskompetencer (Eriksen, 2005b: 298). De praktiske kompetencer domineres 

ganske vist af de abstrakte vidensformer, idet de sjældent leder frem til en lige så høj 

evaluering/position som disse, men dette betyder ikke, at de udelukkes, overflødiggøres eller 

imploderes indefra, sådan som Eriksen konkluderer om de praktiske kompetencer i 

sygeplejerskeuddannelsen.   

 Kristian Larsen (2009) peger på noget lignende i sin beskrivelse af det, han kalder for 

semiprofessionernes dobbelte læreplan. Denne betegner han som en ”passende uvidenhed”, og 

hermed menes en uvidenhed, som udtrykker semiprofessionernes strukturelt tildelte 

”…(mellem)position i et felt af interesser, interessekampe som udvikler sig over tid og gennem strid 

og kamp” (s. 44). Dvs. en mellemposition, der udtrykker samme modsætningsforhold, som jeg har 

beskrevet ovenfor mellem esoterisk og profan viden, mellem akademia og et praktisk orienteret fag. 

Ifølge Larsen består de semiprofessionelles dobbelte læreplan af følgende punkter:  

 

1. Uvidenhed: De skal holdes i en ’passende uvidenhed’ – samtidig med at alle skal og kan være ’evigt 
refleksive’. 

2. Selvundertrykkelse: De skal vide, at de ikke er så dygtige – samtidig med at alle hele tiden er på vej 
og udvikler sig. 

3. Udvikling: De skal vide, at praksisområdet er under hastig udvikling – samtidig med at 
grundlæggende institutionelle forhold er uændrede. 

4. Teknikker: De skal være ’uvidende’ teknikere, der implementerer teori – samtidig med at praktisk 
arbejde involverer konflikt, modsætninger og værdikonflikt.  

5. Faglig stolthed: De skal kende deres plads og være glade for den – samtidig med herskende idealer 
om livslang uddannelse.  

6. Fastholdelse: De skal holde af deres position og blive der – minus frafald i uddannelse eller erhverv 
– samtidig med at der skal være ’frit valg’ og konkurrence mellem uddannelser og erhverv.  

7. Loyalitet: De skal acceptere spillet og spillereglerne som naturlige – samtidig med at alt kan tages op 
til forhandling i det åbne liberale samfund.  

8. Skøn: de skal udøve unikke skøn og handlinger i forhold til unikke brugere – samtidig med at deres 
handlingsrum transformeres via evidens-, evaluerings- og kontrolforanstaltninger, samt tidsmæssige 
og artefakt-rumlige restriktioner.  

9. Videnskabelighed: De skal tro, at viden, uddannelse og videnskab gør forskellen – samtidig med at 
skole og uddannelsessystemet cementerer en arbitrær tildeling af magt og privilegier.  

10. Professionsloyalitet: De skal føle, at professionen kan sprænge sine rammer, og at nye 
praksisområder kan udvikles – samtidig med at øget autonomi snarere skyldes, at det ’vundne’ er 
’forladt’ (Larsen, 2009: 44).  

 

Larsen nævner, at beskrivelsen af semiprofessionernes dobbelte læreplan kan opleves som 

polemisk, uunderbygget eller provokerende, idet den ikke baseres på empiriske studier men på 
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”…overvejelser fra sidelinjen og fra selve banen som spiller dvs. sygeplejeelev, sygeplejerske og 

som sociologisk inspireret forsker” (s. 44). Mit studie kan imidlertid kun bekræfte disse 

overvejelser, som uddyber, hvorfor akademiseringen i pædagoguddannelsen – og i andre MVU-

uddannelser – synes at foregå på vilkår, der adskiller sig fra de vilkår, som universiteterne driver 

uddannelse på.   

 Larsens beskrivelse af den dobbelte læreplan siger ikke noget om måden, hvorpå 

denne udmønter sig i praksis. Dvs. måden, hvorpå læreplanen – og mit tilfælde koden – udmønter 

sig i empiriske effekter i forhold til f.eks. differentiering og sortering af forskellige typer studerende 

med forskellige kombinationer af klasse, køn og etnicitet. Dette er naturligt, eftersom Larsens 

artikel består af teoretiske refleksioner og ikke refleksioner baseret på empiriske studier – hvilke der 

efterlyses flere af. Mit studie peger på, at pædagoguddannelsens dominerende kode resulterer i et 

differentierings- og sorteringsmønster, hvor uddannelsesfjerne studerende generelt henvises til 

uddannelsens praktiske positioner, og hvor uddannelsesvante studerende generelt henvises til 

uddannelsens symbolske positioner – og hvor begge grupper af studerende evalueres herefter. Dette 

gælder for uddannelsen i det omfang, denne er studeret gennem et feltstudie, men samme tendens 

kan i princippet tænkes at gøre sig gældende i arbejdet og i professionen som sådan. Uddannelsens 

dobbelte formål om at kvalificere den studerende til at ”… varetage de udviklings-, lærings- og 

omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet inden for et bredt arbejdsfelt samt erhverve 

sig grundlag for videreuddannelse” (Undervisningsministeriet, 2007b: § 1) kan menes at 

institutionalisere denne tendens, idet der potentielt oprettes to forskellige spor – eller karrierebaner 

– som de studerende differentieres og sorteres i henhold til. Dem, der ’vælger’ sporet til 

videreuddannelse, kan tænkes at være dem, der kommer til at danne fortrop i professionen, og dem, 

der ’vælger’ sporet til pædagogarbejdet, kan tænkes at være dem, der kommer til at udføre de mere 

rutineprægede opgaver i professionen. Dette mønster svarer til det mønster, som Sarfatti Larson 

(1977) i sin tid fremanalyserede i relationen mellem uddannelse og arbejde i de klassiske 

professioner. Hun beskrev generelt de klassiske professioner som mere heterogene og 

konfliktfyldte, end hvad Parsons og efterfølgere har gjort dem til, og ifølge Larson spiller 

uddannelsen altså en væsentlig rolle for dette. Samme pointe fremhæves af Kåre Heggen (2008) i 

relation til de norske semiprofessioner. Ifølge ham er bl.a. en bredere og mere differentieret 

studentermasse samt forholdet mellem ”seminar” og ”akademi” i uddannelserne med til at skabe et 

spændingsforhold mellem praktisk og teoretisk orienterede studerende.  
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 Det fremanalyserede sorteringsmønster er på den anden side ikke et fast eller absolut 

mønster. Der er ikke tale om en sorteringsproces, der svarer til det, man normalt forbinder med 

sortering inden for uddannelsessociologien: At elever sorteres systematisk i uddannelsessystemet i 

forhold til deres skolemæssige og arbejdsmæssige evner (jf. kap. 1 samt Larsen, 2006; Hansen, 

1995; Gesser, 1985). For eksempel viste analysen af eksamen, at alle studerende klarede sig 

igennem denne, og at gradueringen af de studerende strakte sig fra midten af karakterskalaen og 

opad – ikke fra bunden og opad. Ydermere hviler det fremanalyserede sorteringsmønster på et 

forholdsvist spinkelt grundlag: Et enkelt hold på et enkelt forløb på et enkelt seminarium. Med 

andre ord kræves der flere studier for at kunne udtale sig mere sikkert om sorteringen i den 

pædagogiske profession.  

Spørgsmålet er, hvor absolut og vedvarende sorteringen af de studerende er – og 

vedbliver med at være? Samtidig med at man kan forestille sig, at sorteringen er vedvarende og 

vidtrækkende, dvs. rækkende ind i arbejdet og den pædagogiske profession, kan man også forestille 

sig, at sorteringen bliver mindre udpræget, efterhånden som de studerende kommer videre i deres 

uddannelse og karriere. Hermed mener jeg, at de studerende og fremtidige pædagoger, på trods af 

interne differentierings- og sorteringsprocesser, alle kan tænkes at lære spillet at kende og blive en 

del af dette. Dvs. tilegne sig det, Bourdieu kalder for illusio og, i forlængelse af dette, en habitus 

tilpasset feltet, hvori den fungerer (Bourdieu, 1990). Martin Bayers (2000) og Bayers og Brinkkjærs 

(2003) studie peger på, at der sker en sådan harmonisering af pædagoger, efter de først er ”vippet 

ind” i den pædagogiske praksis ude i institutionsverdenen. Skillelinjen nu og fremover synes ud fra 

disse studier i højere grad at være mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere end mellem 

pædagoger internt.      

 

Pædagogisk identitet 

 

De ovenfor diskuterede fund omkring angloficering og akademisering kan perspektiveres yderligere 

ved hjælp af Bernsteins begreb om pædagogisk identitet. En pædagogisk identitet kan ud fra 

Bernsteins forståelse siges at være det, uddannelsesbestræbelser som f.eks. angloficering og 

akademisering retter sig mod at etablere på et kollektivt såvel individuelt plan (Power og Whitty, 

2002; Power, 2006). Som nævnt i kapitel 3 skelner Bernstein mellem fire idealtypiske pædagogiske 

identiteter, som på forskellig vis kan relateres til mine fund omkring angloficering og 

akademisering. Disse er: 1) retrospektive pædagogiske identiteter, 2) de-centrerede 
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markedsidentiteter, 3) de-centrerede, terapeutiske identiteter, 4) prospektive pædagogiske identiteter 

(se kap. 3 s. 62). Det er vigtigt at understrege, at der er tale om idealtypiske konstruktioner, idet 

disse indgår i en generel model over de identitetsformer, som Bernstein mente var 

fremherskende/tilstede under den neoliberale uddannelsespolitik. Bernstein gjorde selv et forsøg på 

at relatere modellen til lokale variationer, og det er det samme, jeg nu vil gøre i forhold til en dansk 

kontekst, hvor genstanden er pædagoguddannelsen.  

 En markedsidentitet (2) og en prospektiv identitet (4) kan relateres til det, jeg samlet 

har beskrevet som angloficering, nemlig en øget markedsstyring samt en øget politisk styring. 

Bernstein beskrivelse af de to identiteter hviler på samme kobling til markedet og den neoliberale 

uddannelsespolitik i Storbritannien. Markedsidentiteten forstår Bernstein som en fleksibel, 

kortsigtet, udadvendt og mod markedet rettet identitet. Den prospektive identitet forstår Bernstein 

som en politisk initieret identitet, hvor en udvalgt del af fortiden restaureres i nutiden med henblik 

på at skabe en forestillet fremtid. Bernstein nævner bl.a. Tony Blairs New Labour som et eksempel 

på en prospektiv identitet: Elementer fra det ’gamle’ Labour udvælges til restauration i nutiden med 

henblik på at skabe et ’nyt’ Labour, der både er økonomisk og socialt ansvarligt.        

 I mit studie har jeg som nævnt ikke kunnet identificere angloficeringen i særlig stor 

udstrækning. Dermed har jeg heller ikke grund til at mene, at pædagoguddannelsen aktuelt leder 

henimod etableringen af en markedsidentitet eller en prospektiv identitet. Kun i ét tilfælde iagttog 

jeg en identificeringsproces, der kunne siges at lede i retningen af en prospektiv identitet – og dette 

skete på de studerendes eget initiativ. Jeg tænker her på de tosprogede pigers projekt om 

sprogstimulering. Sprogstimulering kan i udgangspunktet siges at være et politisk projekt, der 

handler om at bruge noget af fortiden – det danske sprog og den danske kulturarv – til et 

fremadrettet formål, nemlig at integrere (eller assimilere) indvandrere i det danske samfund. For de 

tosprogede piger syntes sprogstimulering at være forbundet med et forsøg på at udvælge noget af 

den danske fortid, eller i hvert fald en klar dimension af den danske kultur, i modsætning til deres 

egen fortid eller baggrund som ’etnikere’ med henblik på at skabe sig en legitim fremtidig position i 

uddannelsen og faget. Valget af sprogstimulering som projektemne kunne for de tosprogede piger 

hænge sammen med et forsøg på at skabe sig en anden og mere legitim identitet, end den de aktuelt 

har i uddannelsen – og måske i samfundet.        

 En retrospektiv identitet (1) og en terapeutisk identitet (3) kan relateres til min 

beskrivelse af akademiseringen i pædagoguddannelsen. Den retrospektive identitet forstår Bernstein 

som et forsøg på at stabilisere fortiden i nutiden. Hermed menes, at en bestemt fortid reproduceres i 
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nutiden, nemlig herskende nationale, religiøse og kulturelle fortællinger. I modsætning til den 

prospektive identitet er den retrospektive identitet altså ikke et forsøg på at skabe forandring; den er 

et forsøg på at bevare status quo, og dette sker bl.a. ved at gøre brug af stærkt klassificerede 

undervisningsformer samt materialer. Den terapeutiske identitet forstår Bernstein som en identitet, 

der på mange måder er i opposition til den retrospektive identitet. En terapeutisk identitet er f.eks. 

imod specialiserede kategorier og stratificering af grupper. I stedet foretrækker den svage 

klassifikationer og regionaliserede (erfaringsbårne) vidensformer (Bernstein, 2000: 70). Ydermere 

er den terapeutiske identitet indadvendt, i betydningen vendt indad mod individets 

meningsskabende processer, hvilke foregår omkring eksterne forhold – f.eks. livsfaser, kriser e.l. 

Den terapeutiske identitet bliver ifølge Bernstein drevet frem af professionelle – ikke af ’gamle’ 

konservative, ’nye’ konservative eller ’nye’ liberale politikker – idet den forudsætter en høj grad af 

autonomi fra marked og politik.    

 Akademiseringen i pædagoguddannelsen synes både at lede henimod lokale varianter 

af en terapeutisk identitet og en retrospektiv identitet. Mit studie peger som nævnt på, at 

akademiseringen af pædagoger medfører et vadested mellem praktiske og abstrakte positioner. De 

praktiske vidensformer rummer mange af de samme identitetsforestillinger som dem, der ligger til 

grund for den terapeutiske identitet: I begge tilfælde er målet at skabe en indadvendt og 

selvreflekterende (erfaringspædagogisk) identitet, i begge tilfælde er midlet en svagt 

klassificeret/usynlig pædagogik, i begge tilfælde er det professionelle med relativ autonomi fra 

marked og politik, som styrer identitetsudviklingen osv. På lignende vis rummer de abstrakte 

vidensformer mange af de samme identitetsforestillinger som dem, der ligger til grund for den 

retrospektive identitet: I begge tilfælde er målet at skabe en identitet, der er bygget op omkring 

fortællinger fra fortiden (for pædagoger f.eks. psykologiske og pædagogiske teorier), i begge 

tilfælde er midlet en stærkt klassificeret pædagogik, og i begge tilfælde sker der klare evalueringer 

og dermed stratificeringer af dem, som pædagogikken retter sig mod. For pædagogerne kan man 

sige, at det drejer sig om, at de gennem faglighedsdiskursen skal ’låne’ lidt af universiteternes 

etablerede viden med henblik på deres eget akademiseringsprojekt. Dermed kan man også sige, at 

de skal ’låne’ sig til en identitet fra universiteterne og fra den fortid, som de repræsenterer. 

Spørgsmålet er, om denne fortid kan genskabes – og så på nogle præmisser, der er væsentlig 

anderledes end universiteternes?  
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8.2 Hvad viser mit studie om professionalisering og deprofessionalisering af 

pædagoger som faggruppe?  

 

Diskussionen om professionalisering og deprofessionalisering af pædagoger som faggruppe har jeg 

på flere måder foregrebet med diskussionen om akademisering og angloficering. Mit studie viser 

ikke, at der gennem uddannelsen sker en deprofessionalisering af de studerende og kommende 

pædagoger. For at dette skulle være tilfældet, skulle tendenser som dem, angloficeringen 

understøtter, være mere fremherskende. Dvs. det skulle være eksterne kriterier, der definerede 

uddannelsen og dens rationalitet – for eksempel dem, der er forbundet med skabelsen af en 

markedsidentitet eller en prospektiv identitet (Fournier, 1999). Studiet har vist, at uddannelsens 

undervisere og personale, i hvert fald hvad gælder dem på det observerede seminarium, har en høj 

grad af autonomi i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsaktiviteter. Dette 

medfører en professionel autonomi, som igen medfører, at uddannelsen centreres omkring kriterier 

defineret af faget selv. Sådanne kriterier kan siges at være privilegier for en profession og en 

profession in spe (Johnson, 1972).   

Spørgsmålet er, om uddannelsen dermed bevirker en professionalisering af pædagoger 

som faggruppe – og i givet fald hvilken? Svaret på dette spørgsmål afhænger af, hvad der menes 

med professionalisering. Hvis der med professionalisering menes, at faget selv definerer de 

kriterier, der lægges til grund for uddannelsen af de kommende professionsudøvere, må svaret ud 

fra ovenstående siges at være et ja. Hvis der derimod med professionalisering menes et bevidst 

forsøg på at basere faget på videnskabelige teorier, herunder anvende videnskabelige teorier i 

uddannelsen til et professionaliseringsformål (Parsons, 1954, 1968), er svaret ikke et klart ja. I så 

fald er svaret et både-og, dvs. et svar, der reflekterer, at pædagoger aktuelt synes at stå i et vadested 

mellem nye og gamle orienteringer.  

På den ene side synes uddannelsen at prioritere teori og videnskabelige kriterier i et 

omfang, der overstiger tidligere praksis – dvs. praksis før MVU-reformen og 

professionsbachelortitlen fra 2000. På den anden side er den læste teori sjældent videnskabelig i 

traditionel forstand (Bernstein, 2001c, 2001d; Durkheim, 1975, Broady, 1986). Ofte udgår den fra 

det reproduktive uddannelsesfelt og ikke fra forskningsfeltet, dvs. fra ansatte i MVU-sektoren og 

ikke fra ansatte i universiteterne (Olesen, 2005; Hansen, 2009). For eksempel blev der til den nye 

uddannelse fra 2007 meget hurtigt lavet et lærebogsmateriale af folk fra professionshøjskolerne, 

hvilket nu lader til at være en slags kanon for de nye fag i uddannelsen (se f.eks. Mikkelsen og 
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Holm-Larsen, 2007 a, b). På den måde er der nogle særlige betingelser omkring pædagogers 

vidensbase, som er med til at fastholde dem som semi-profession.  

I modsætning til de ’rigtige’ professioner har pædagoger f.eks. ikke institutioner eller 

en stillingsstruktur, der understøtter formålet at forske i deres felt. Dette synes at stå i modsætning 

til situationen i Norge, hvor højskolerne i1994 blev reformeret gennem en fusionsproces: Fra 98 

monofaglige og praksisrettede højskoler til 26 flerfaglige og akademisk orienterede højskoler 

(Smeby, 2006, 2008). Reformen af den norske højskolesektor har bevirket en fælles stillingsstruktur 

mellem universiteter og højskoler, som igen synes at have bevirket en højere status for højskolerne 

og semi-professionerne, ifølge Jens-Christian Smeby (2008: 92). Semi-professionerne, som 

højskolerne uddanner til, kaldes nu konsekvent for professioner og ikke semi-professioner.  

Ud over dette forhold omkring pædagogers vidensbase og betingelserne herfor peger 

mit studie på, at den megen teori, som bliver læst og reproduceret i uddannelsen, ikke bliver 

integreret i en professionel rolle. I stedet synes teori og praksis som sagt at være – eller blive – 

adskilt fra hinanden som to forskellige diskurser, de studerende må reproducere i forsøget på at leve 

op til uddannelsens dominerende kode. Vedrørende gruppe tres projekt, som handlede om sorg og 

krise i det pædagogiske arbejde, kunne man f.eks. anføre, at det, de studerende selv forsøgte at gøre 

med deres kriseteori og den tilknyttede rolle som terapeut/psykolog, var at finde frem til en 

’professionel’ rolle på baggrund af teorien. Dette blev dog ikke accepteret af deres undervisere – 

ifølge dem indebar det en negligering af pigernes egne omsorgsevner og en underkendelse af det 

pædagogiske arbejde som sådant. Samme restriktion kan man sige, at de tosprogede piger blev 

pålagt (hvilket som nævnt også havde at gøre med, at de orienterede sig efter en prospektiv 

identitet, som modsvarede seminariets terapeutiske identitet): De blev vejledt til ikke at bruge teori 

om sprog og sprogstimulering til at påtage sig en ’professionel’ rolle som sprogstimuleringsagenter. 

Den eneste studerende, der blev identificeret med en professionel rolle, var den studerende Torben. 

Dette skete ved, at Torben blev positioneret som en mere maskulin studerende, end han måske 

egentlig var – eller ønskede at være. Dvs. en pædagog, i dette tilfælde en socialpædagog, der bruger 

teori og videnskabelig distance til at opnå resultater med brugere i stedet for at stigmatisere dem 

gennem en misforstået og kvindeligt kønnet omsorg.         

Inden for det pædagogiske felt er diskussionen om en professionel rolle ikke nogen ny 

diskussion. Diskussionen om struktureret/ustruktureret pædagogik har siden 1970’erne udgjort en 

variant af denne diskussion (Kampmann, 2004a; Andersen, 2002). På den ene side er der fortalerne 

for den strukturerede pædagogik, som traditionelt har gået ind for at bruge psykologen som en 
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videnskabelig disciplin i forhold til at definere en struktureret pædagogik og en klar, professionel 

rolle for pædagogen. På den anden side er der modstanderne af den strukturerede pædagogik, som 

traditionelt har gået ind for en mindre videnskabelig og af psykologien afledt pædagogik og en mere 

bred pædagogisk rolle for pædagogen – f.eks. det at ”tage udgangspunkt i det enkelte barn” 

(Kampmann, 2004a: 18).  

I 2004 blussede en ny variant af denne diskussion op i forbindelse med indførslen af 

pædagogiske læreplaner i børnehaven. Blandt andet Stig Broström (2004), Niels Erslev (2004) og 

Hans Vejleskov (2004) argumenterede for pædagogiske læreplaner, som de så som en fornyet 

mulighed for at få en pædagogisk professionalisme til at vokse frem. Blandt andet Jan Kampmann 

(2004a), Kim Rasmussen (2004) og Søs Bayer mfl. (2004) argumenterede imod læreplaner, som de 

så som et forsøg på at skolificere pædagogers arbejde – og dermed give køb på 

børnehavepædagogikkens egne teorier og traditioner.  

Dette studie peger på, at diskussionen om det at indtage en professionel rolle, som er 

baseret på videnskabelige teorier, er tæt forbundet med en diskussion om køn og kønnede 

forestillinger om, hvad det vil sige at udføre pædagogisk arbejde. Studiet viser, at teorien, som 

bliver læst i pædagoguddannelsen, kun i et meget lille omfang bliver omvekslet til en 

teknisk/økonomisk rationalitet eller et såkaldt myndighedsforhold, hvilket er det forhold, der 

traditionelt kendetegner professionsrollen i de klassiske og mandsdominerede professioner: 

Eksperten, som overvejende er en mand, bruger sin uddannelse og viden til at finde frem til en 

autoritativ løsning på det problem, som klienten opsøger ham omkring – f.eks. sygdom, juridiske 

spørgsmål eller tekniske problemstillinger (Dæhlen og Svensson, 2008, Hjort, 2005; Witz, 1992). 

At teorien ikke indgår i en sådan relation i pædagoguddannelsen, synes at hænge sammen med, at 

det stadig er kvinder og en kvindelig omsorgsorientering, der hovedsageligt definerer den 

pædagogiske arbejdsidentitet. Den kvindelige omsorgsorientering kan grundlæggende siges at stå i 

modsætning til en teknisk/økonomisk rationalitet, idet omsorg i udgangspunktet handler om at gøre 

noget for en anden, mens teknisk rationalitet i udgangspunktet handler om at gøre noget med en 

anden – eller, måske rettere, med et objekt. På den måde kan omsorgsorienteringen også siges at stå 

i vejen for, at pædagogarbejdet bliver professionaliseret i traditionel forstand: Den gør det 

vanskeligt, for ikke at sige umuligt, for pædagoger at blive eksperter på samme måde som læger, 

ingeniører eller psykologer, som definerer deres jurisdiktion – deres problemer og løsningsmodeller 

– på baggrund af abstrakt viden (Abbott, 1988: 52-58).  
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Kapitel 9: Konklusion 

 

Dette studie viser, at der i pædagoguddannelsen sker en differentiering og sortering af de studerende 

forbundet med to forskellige koder for uddannelse af henholdsvis piger/kvindelige studerende og 

drenge/mandlige studerende. Den kvindelige kode har jeg beskrevet som en omsorgsdiskurs allieret 

med en faglighedsdiskurs, hvilket mere alment er en kvindeligt kønnet restringeret kode allieret 

med en elaboreret kode. Den mandlige kode har jeg beskrevet som en socialpædagogisk diskurs 

allieret med en faglighedsdiskurs, hvilket mere alment er en mandligt kønnet restringeret kode 

allieret med en elaboreret kode. Den kvindelige kode ses som den dominerende kode, forstået 

således at den er institutionaliseret i alle dele af uddannelsens praksis. Den mandlige kode synes ud 

fra dette studie ikke at være institutionaliseret i uddannelsen i samme omfang. På det studerede 

seminarium bliver den i høj grad båret frem af enkelte mandlige undervisere og enkelte mandlige 

studerende ud fra deres konkrete erfaringer med det pædagogiske arbejde og ud fra deres erfaringer 

i uddannelsen, nemlig i form af en socialpædagogisk diskurs allieret med en faglighedsdiskurs. 

Andre mandligt kønnede restringerede erfaringer med det pædagogiske arbejde kan tænkes at blive 

kombineret med en elaboreret diskurs på andre seminarier – f.eks. omkring natur, værksted, idræt 

e.l.   

 Differentieringen af de studerende sker gennem et mønster af positioner, som 

forekommer på tværs af uddannelsens forskellige undervisningsformer. I dette studie har 

undervisningsformerne været den såkaldte praktikbearbejdning, den faglige perspektivering og 

projektarbejde. Positionerne i undervisningen er knyttet til måden, hvorpå de studerende deltager i 

denne, dvs. måden, hvorpå de identificerer og effektuerer undervisningen. I studiet har jeg, via 

Bernstein, indkredset fire generelle positioner, som jeg kalder for 1) hjælpelærer, 2) 

modstandspræget, 3) afventende, 4) afkoblet. Her er tale om generelle positioner, som antager 

varierede former, alt efter hvilken undervisningsform de bliver iværksat i, og afhængigt af de 

studerende som, med deres performance, giver dem fylde og udtryk. I projektarbejdet, som udgør 

den største del af undervisningen på det studerede seminarium, ses positionerne f.eks. som 

strategier, hvormed de studerende håndterer eksplicitte såvel som implicitte undervisningskrav 

samt interne forhandlingsprocesser i deres projektgrupper. Disse strategier har jeg beskrevet under 

overskrifterne (a) en socialpædagogisk strategi – med akademisk distance (korrelerer med 

hjælpelæreren), (b) en praktisk instrumentel strategi (korrelerer med den modstandsprægede 
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position), (c) en sikkerhedsstrategi (korrelerer med den afventende position) og (d) en 

faglighedsstrategi (korrelerer til en vis grad med positionen som afkoblet).  

 Gennem analysen af projektarbejdet har jeg forbundet de fremanalyserede strategier 

med sociale kategorier i form af klasse, køn og etnicitet. Dvs. jeg har analyseret mønstret, som de 

studerende differentieres i, som et mønster over disse kategorier og deres interne relationer. 

Forståelser af intersektionalitet og interlocking har været afgørende i denne sammenhæng. Via 

sådanne forståelser er strategierne blevet beskrevet som kombinationer af klasse, køn og etnicitet, 

som klassede, kønnede og i visse tilfælde etnicitetsbestemte udtryk for de studerendes måde at 

identificere og effektuere synlige såvel som usynlige krav i projektarbejdet. Man kan sige, at 

strategierne er beskrevet som refleksioner af de identitetsforestillinger, der ligger til grund for 

uddannelsen, og som de studerende forventes at imødekomme gennem deres projektarbejder og 

gennem deres almene deltagelse i uddannelsen – dvs. identitetsforestillinger, som netop kombinerer 

klassede, kønnede og etnicitetsbestemte erfaringer fra det pædagogiske arbejde i en samlet enhed.    

 Sikkerhedsstrategien har jeg beskrevet som en kvindeligt kønnet og 

middelklasseorienteret strategi, idet den på den ene side er et forsøg på at reproducere uddannelsens 

omsorgsdiskurs, den kvindeligt kønnede restringerede kode, og på den anden side er et forsøg på at 

reproducere uddannelsens faglighedsdiskurs, den elaborerede kode. Som sådan er 

sikkerhedsstrategien et forsøg på at reproducere uddannelsens dominerende kode. Den 

socialpædagogiske strategi – med akademisk distance – har jeg beskrevet som en overvejende 

maskulin og ligeledes middelklasseorienteret strategi. Mellem sikkerhedsstrategien og den 

socialpædagogiske strategi – med akademisk distance – synes der at være den forskel, at den 

førstnævnte udgår fra en arbejderklasseorientering og knytter an til en middelklasseorientering, 

mens det modsatte forhold gør sig gældende for den sidstnævnte strategi. Den praktisk 

instrumentelle strategi har jeg beskrevet som en maskulin og arbejderklasseorienteret strategi på 

grund af dels et instrumentelt forhold til brugerne i det pædagogiske arbejde (disse ses til en vis 

grænse som objekter, der skal gøres noget med, i stedet for subjekter, der skal drages omsorg for) 

og dels et instrumentelt forhold til teorien i uddannelsen (denne ses som noget, det alene er 

nødvendigt at have med i en opgave for at tilfredsstille underviserne). Faglighedsstrategien har jeg 

beskrevet som en variant af klasse- og kønsforholdene i forbindelse med sikkerhedsstrategien, 

forstået sådan at etnicitet spiller ind som en tredje og afgørende kategori for de pågældende piger – 

en kategori der får pigerne til at opgive reproduktionen af omsorgsdiskursen, reproduktionen af 
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deres kvindelighed, for i stedet at koncentrere sig om faglighedsdiskursen, dvs. koncentrere sig om 

at reproducere uddannelsens elaborerede vidensindhold.  

 Sorteringen af de studerende sker som en intern sortering til positioner i uddannelsen, 

positioner der muligvis rækker videre til arbejdet og professionen som sådan. Sorteringen er 

analyseret og beskrevet i forbindelse med en eksamen, hvor der sker en formel evaluering af den 

studerende, symbolsk repræsenteret ved en karakter. Studiet viser, at de studerende sorteres i 

henhold til de beskrevne koder for uddannelse af henholdsvis piger/kvindelige studerende og 

drenge/mandlige studerende. Dette udarter sig i forskellige positioner, alt efter hvordan og i hvilken 

udstrækning de studerende reproducerer de for dem gældende uddannelseskoder.  

For ’danske’ piger/kvindelige studerende synes der at være to positioner mulige: 

Reproduktion af både omsorgsdiskursen og faglighedsdiskursen, hvilket giver adgang til en 

topposition, eller reproduktion af omsorgsdiskursen alene, hvilket giver adgang til en 

middelposition.  

For piger med anden etnisk baggrund end dansk viser studiet, at der eksisterer – eller 

skabes – andre positioner. For eksempel kan der være tale om, at den studerende ikke bliver 

anerkendt på faglighedsdiskursen og kun potentielt på omsorgsdiskursen, men alligevel klarer sig 

igennem eksamen med en middelkarakter, eller der kan være tale om, at den studerende fokuserer 

på og bliver anerkendt på faglighedsdiskursen alene, hvilket synes at give adgang til en topposition. 

For de pågældende piger udgør etnicitet, som social kategori, som nævnt en barriere for, at de kan 

anvende og blive anerkendt på kvindelige omsorgskompetencer. Dels kan man sige, at især de 

kvindelige undervisere bliver mistroiske over for pigerne, fordi de ikke udviser de ’typiske’ tegn, 

som måske i virkeligheden er danske tegn, på omsorgsorientering (f.eks. at indgå i den praktiserede 

omsorgsdiskurs, som bl.a. indbefatter det at være vejledningsparat), og dels kan man sige, at 

pigerne selv medvirker til at usynliggøre kvindelighed ved ikke at orientere sig efter 

omsorgsdiskursen.  

For drenge/mandlige studerende synes der at være (mindst) tre positioner mulige: 

Reproduktion af både den socialpædagogiske diskurs og faglighedsdiskursen, hvilket giver adgang 

til en topposition, reproduktion af faglighedsdiskursen alene, hvilket også synes at give adgang til 

en topposition, eller modstand mod og manglende anerkendelse på en legitim pædagogisk diskurs, 

hvilket paradoksalt synes at udmønte sig i en middelkarakter. At den studerende, på trods af en 

manglende reproduktion af en legitim pædagogisk diskurs, alligevel klarer sig igennem eksamen 

med en middelkarakter, har jeg forklaret med det forhold, at alle studerende i udgangspunktet synes 
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at skulle bestå eksamen. Dette kan dels hænge sammen med økonomiske motiver: Seminariet 

modtager tilskud pr. bestået studenterårsværk, og dels, og måske mere væsentligt, kan det hænge 

sammen med, at der ikke tidligere har været tradition for give karakterer på det observerede 

tidspunkt i uddannelsen – og slet ikke for at dumpe studerende.  

I et afsluttende kapitel har jeg diskuteret afhandlingens fund i relation til aktuelle 

tendenser til akademisering og professionalisering af pædagoger som faggruppe. Jeg spørger, 

hvordan sådanne tendenser kan iagttages i uddannelsens praksis, og hvordan de identificerede 

differentierings- og sorteringsprocesser harmonerer med dem?  

Diskussionen peger på, at pædagoger står i et vadested med hensyn til begge 

tendenser. Akademiseringen kan således iagttages som en tendens, der er præget af samme 

dobbelthed, som jeg har beskrevet omkring den kvindelige og mandlige uddannelseskode, nemlig 

som et forhold hvor abstrakt viden efterstræbes ved siden af konkret viden, hvor abstrakte 

vidensformer ikke synes at negere men dog dominere over konkrete vidensformer, og hvor de to 

vidensformer vedbliver med at være adskilt fra hinanden i modsætning til, hvad der gælder i en 

akademisk diskurs, hvor de tilstræbes at blive integreret med hinanden gennem et analytisk 

distanceret forhold til empiri. Denne særlige akademiseringstendens har jeg også beskrevet som et 

forhold, der handler om, at pædagoger som semiprofessionel gruppe må nøjes med at reproducere 

uddannelsesviden ved siden af praksisviden, mens universiteter har ret/pligt til at skabe viden. Altså 

som en klassifikation mellem det tænkelige og utænkelige, mellem profan og esoterisk viden. Den 

profane og esoteriske viden kan i sidste ende relateres til forskellige strukturelle udgangspunkter i 

den sociale arbejdsdeling – til pædagogers og andre semiprofessionelles handletvang i praksis og til 

universitetets traditionelle frihed over for praksis.  

Differentieringen og sorteringen af de studerende synes at være forbundet med 

tendensen til akademisering på den måde, at de studerende differentieres og sorteres i to 

overordnede spor, eller karrierebaner, som akademiseringen åbner op for: Et for uddannelse af 

pædagoger, som egner sig til videreuddannelse, og som muligvis kommer til at varetage 

symbolanalytiske opgaver i toppen af professionen – f.eks. som ledere – og et for uddannelse af 

pædagoger, som egner sig til det praktiske pædagogarbejde, og som muligvis kommer til at udføre 

mere rutineprægede opgaver i bunden af professionen. Udannelsens dobbelte formål om dels at 

kvalificere til videreuddannelse og dels at kvalificere til udførelsen af pædagogarbejdet kan ses som 

en svag institutionalisering af sådanne spor eller karrierebaner.  På den anden side er 

spørgsmålet, hvor absolut og vedvarende differentieringen og sorteringen af de studerende er? 
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Samtidig med at man kan forestille sig, at disse processer rækker ind i arbejdet og den pædagogiske 

profession som sådan, kan man også forestille sig, at de aftager, efterhånden som de studerende 

kommer videre i deres uddannelse og karriere, at alle studerende, uansat identitet og position, ender 

med at lære spillet at kende og ender med at blive en del af dette.     

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt der sker en professionalisering af de 

studerende gennem uddannelsen, synes dette på den ene side at være muligt, eftersom faget i stor 

udstrækning medvirker til at definere de kriterier, som de studerende uddannes efter. På det 

studerede seminarium defineres kriterierne først og fremmest gennem omsorgs- og 

faglighedsdiskursen og gennem de pædagogiske identiteter, som disse diskurser kan siges at lede i 

retning af, nemlig lokale varianter af det, Bernstein kalder for henholdsvis en terapeutisk identitet 

og en retrospektiv identitet. At uddannelsen leder i retning af sådanne identiteter og ikke f.eks. en 

markedsafhængig identitet eller en politisk initieret identitet, kan ses som et professionelt 

privilegium.   

Uddannelsen synes på den anden side ikke at medvirke til, at der sker en 

professionalisering af de studerende i traditionel forstand, forstået som en basering af 

professionsudøvelsen på videnskabelig teori. Uddannelsen konstruerer ikke en professionel rolle, 

der er præget af samme teknisk/økonomiske rationalitet, som kendes fra de klassiske professioner, 

dvs. hvor teori indgår som en vigtig bestanddel af et myndighedsforhold mellem en faglig ekspert 

og en hjælpsøgende klient. At uddannelsen ikke medvirker til en sådan professionaliseringsproces, 

har jeg forklaret med, at faget stadig domineres af kvinder og en kvindelig omsorgsorientering. Det 

skal forstås sådan, at den traditionelt kvindelige omsorgsorientering står i modsætning til og virker 

som en barriere for en traditionelt mandlig teknisk/økonomisk rationalitet. Eller sagt anderledes: 

Hvis der skal ydes omsorg for nogen, synes dette ikke at være foreneligt med en teknisk/økonomisk 

rationalitet, som handler om at udrette noget med nogen – eller med noget.  
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Del V: Bilagssamling 
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Bilag 1: Afhandlingens empiriske grundlag 

 
Igennem mit feltarbejde har jeg produceret forskellige former for empiri. I dette bilag nævner jeg 
typerne samt omfanget af dette materiale.  
 
Observationer          
 
Observationer er afhandlingens vigtigste empirikilde. Så mange af disse som muligt er nedfældet, 
hvilket er ensbetydende med, at jeg har udfyldt ca. i 1 ½ notesbog (de såkaldte kinabøger). Dette 
svarer til ca. 275 håndskrevne A4-sider. Derudover kommer et par såkaldte refleksionspapirer, 
hvilket er papirer, jeg for det meste har skrevet om aftenen ovenpå dagens observationer. Disse 
papirer fylder alt i alt 19 sider (computerskrevne).    
 
Interview  
 
I løbet af feltarbejdet samt efter dette foretog jeg semistrukturerede interview med seminariets 
forskellige grupper af studerende, medarbejdere og ledelse.  
 

 De studerende foretog jeg i alt 8 interview med, organiseret som enkeltinterview med 
udvalgte studerende af ca. en times varighed. Derudover foretog jeg et enkelt 
gruppeinterview med 5 studerende.  

 Medarbejderne i form af undervisere fra et udvalgt optagsteam, dvs. et team bestående af 
undervisere omkring et udvalgt hold, foretog jeg et enkelt gruppeinterview med. Dette 
interview var også organiseret som et semistruktureret interview af ca. en times varighed.  

 Ledelsen har jeg ligeledes foretaget et enkelt, semistruktureret interview med af ca. en 
times varighed. Ledelsesrepræsentanterne var hhv. seminariets uddannelsesleder og dets 
souschef.    

 
Ved siden af disse interview har jeg foretaget andre former for interview med centrale aktører i 
MVU-feltet. Dvs. 3 interview med ledere af forhenværende CVU’er og 2 interview med 
mellemledere i disse CVU’er. Derudover foretog jeg 1 interview med en leder af et andet 
seminarium og 1 interview med en ældre og historisk kyndig underviser fra dette seminarium. Alle 
disse interview blev foretaget som led i optakten til feltarbejdet.    
 
Endelig har jeg foretaget, eller indgået i, et hav af uformelle, ikke-båndede snakke med studerende, 
lærere og ledelse i løbet af feltarbejdet. Jeg snakkede generelt meget med alle jeg mødte – på 
gangen og på trapperne, i lærerværelset og i klasselokalet, på biblioteket og i kantinen osv.  
 
Optagelser af undervisning m.m. 
 
Samtidig med at jeg lavede direkte observationer af undervisningen, optog jeg visse dele af den på 
en digital optager. Det blev alt i alt til følgende materiale:  
 

 15 optagelser af eksamen á ca. 25 minutter. Dvs. 15 optagelser af 15 forskellige studerendes 
eksaminer.  

 
Skolepapirer 
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Jeg har indsamlet og benyttet mig af det, jeg kalder for skolepapirer. Det indbefatter følgende 
materiale:  
 

 For det første de studerendes opgaver som de lavede i løbet af den periode, jeg fulgte dem. 
Det drejede sig om 5 opgaver á ca. 25 sider pr. stk.  

 For det andet en række af forskellige læreplanslignende papirer. Det drejede sig f.eks. om 
studieordninger – aktuelle såvel som historiske – om håndbøger med praktiske oplysninger 
til de studerende vedrørende seminariet, vejledninger for udarbejdelse af opgaver, 
spørgsmål eller øvelser til enkelte lektioner, skemaer, planer, lister, evalueringer og åbne 
bekendtgørelser omkring afgivne karakterer (ophængt på tavler).  

 For det tredje, og på et niveau over læreplanerne, en række papirer omkring seminariets 
organisation og ledelse. Det drejede sig f.eks. om seminariets virksomhedsplan, om dets 
lokalaftale, om hjemmesiden, herunder forskellige oplysninger omkring 
gennemsnitskarakterer, beskrivelser af udbudte uddannelser og forskellige 
reklamebrochurer, papirer der beskriver arbejdsopgaver for ledelse og medarbejdere og 
endelig professionshøjskolens strategiplan.       

 For det fjerde nogle læreroplæg samt artikler og lærebøger skrevet af visse af seminariets 
undervisere.  

 
Fronter 
 
Ud over disse fysiske papirer fik jeg også adgang til skolens elektroniske kommunikationssystem, 
Fronter, som nærmest var en uddannelsesverden i sig selv. Dér kunne jeg finde diverse oplysninger 
om de studerende og seminariet.        
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Bilag 2: Interviewguide studerende 

 
1. Baggrund. Forældres uddannelse og erhverv, søskende, adgang til og mening med uddannelsen, 
fritidsinteresser og arbejde.  
 
2. Hvordan oplevede du hele forløbet fra de faglige inspirationer til eksamenen? Hvad synes du, du 
har lært?  
 
3. Hvordan har du det så med praktikken nu?  
 
4. Glæder du dig til at komme tilbage til skolen/seminariet – hvad kalder du det og hvorfor – eller 
glæder du dig ikke?  
 
5. Hvordan har du det med skolen/seminariet i det hele taget?  
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Bilag 3: Interviewguide undervisere 

 
Tema: Læreridentitet som forbundet med uddannelses- og arbejdsforhold 
 

A) Hvordan var det at være seminarielærer – eller faglærer? – under 
socialpædagoguddannelsen?  

 
Selvopfattelse og identitet forbundet med fx: Uddannelses- og seminarietype, tid, ressourcer 
og belastning (herunder også seminariets økonomiske styring), ledelse og organisation 
(demokrati?), pædagogik, undervisningstype, kollegiale relationer, kvalifikationer, efter- og 
videreuddannelse, studenterprofil og -antal, m.m.  
 

 
B) Hvad ændrede sig, og hvad forblev måske det samme efter den fælles pædagoguddannelse 

af 1992?   
 
Selvopfattelse og identitet forbundet med: Nogenlunde det samme som ovenfor.  

 
 

C) Hvordan opfatter I jer selv og jeres situation i dag?  
 

Selvopfattelse og identitet forbundet med: Nogenlunde det samme som ovenfor.  
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Bilag 4: Interviewguide seminarieledelse 

 
Spørgsmål angående studieordning og faglig organisering 

 
1. Har den nye uddannelse og de nye fag deri betydet noget for sammensætningen af 

undervisere?   
a. Er der blevet ansat nye undervisere, eller har I kunnet ’genbruge’ alle i den nye 

struktur? 
b. Rokker den nye uddannelse ved hierarkiet mellem AK-fag og teorifag, fx ved at alle 

er blevet til ”fag”, eller fastholder eller ligefrem intensiverer den dette hierarki 
(hvem kører fx praktik, hvem bliver bachelorvejledere, hvilken status har 
pædagogiklærerne ift. de andre lærere osv.) 

 
2. Hvornår valgte I at indføre teams, og hvad var årsagen til det? (evt. også den økonomiske)  
 
3. Jeg synes, jeg har kunnet observere en del skolelignende tendenser, fx omkring eleverne og i 

kraft af en stærkere fagtænkning end før; er I enige i denne tolkning, og hvilke 
administrative/økonomiske forhold mener I evt. kan have været medvirkende til dette?   

 
 
Spørgsmål omkring økonomi 
 

4. Hvordan ser det ud med seminariets økonomi? Er der blevet færre eller flere midler til 
rådighed med den nye reform? Hvordan ser det ud i forhold til tidligere? 

 
5. Hvad betyder det for undervisningen og for bestræbelsen på at få seminariets økonomi til at 

blomstre eller gå op? (færre/flere undervisningstimer, sammenkøring af hold på spor, mere 
universitet/mindre klasselærer, nye uddannelsesudbud, seminarieprofil, ansættelses- og 
fastholdelsespolitik m.m.)  

 
6. Hvad tror I, det kan betyde for den enkelte undervisers måde at håndtere arbejdet på? 

(lønarbejdere eller ildsjæle og hvordan, fx kontrakter a la lokalaftalens ”selvangivelse”, 
”skemadeadline” og ”genbrug”)  

 
7. Hvad betyder professionshøjskolen for økonomien?  

 
Detaljespørgsmål omkring lokalaftalen  
 

 Hvad betyder ”hele forløb” (lokalaftale pkt. 7). 
 Er det rigtigt læst, at lokalaftalen er meget udspecificeret? Hvad tror I, det kan skyldes? 

Hvordan er den kommet i stand?  
 Skal der laves en ny lokalaftale i forhold til den nye reform og i forhold til 

professionshøjskolen? Hvordan kommer den evt. i stand?  
 Hører I nogensinde hørt en kommentarer om, at net-uddannelsen er mere tidsslugende end 

den normale uddannelse? Hvilke undervisere vælger at komme på net-uddannelsen?  
 Hvad går evidensbaseringen af uddannelsen ud på? (pkt. 11 i lokalaftalen). Hvor langt er I 

kommet med det?     
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Bilag 5: Interviewguide CVU udviklingschef 1 

 
1. Fortæl lidt om dig selv  
 

 hvorfor her i denne stilling 
 personlige kæpheste og uddannelsesvisioner 
 primære arbejdsopgaver osv. 

 
 
2. Etablering af CVU’et  
 

 eksternt: hvad var målet? 
 overgang fra DLH/DPH til DPU/CVU (hvad har I af videreuddannelse i dag?) 

 
 
3. Overgang fra CVU til University College 
 

 University College akkrediteringen: Hvad handlede den om, og hvordan ændrede den på 
jeres CVU? 

 visionen om at blive Danmarks førende University College: Hvordan bliver man det?   
 
 
4. Overgang til professionshøjskole 
 

 hvad er det banebrydende ved professionshøjskolerne? (forskning og vidensgrundlag)  
 hvilken organisation og arbejdsdeling kan man forestille sig? (stadig opdelt i grund-, efter- 

videreuddannelse og udvikling & forskning?) 
 effekter på uddannelserne? (mono- eller tværprofessionel, progression eller moduler?) 
 på vej mod 3. generation af evaluering, kvalitetssikring og kvalitetsudvikling:  

 
I. Hvad er det nye i forhold til 2. generation? (hvad er meningen med det?) 
II. Hvor langt ned i detaljen skal ”evalueringer på alle studie- og 

undervisningsaktiviteter” gå? 
III. Hvad menes med ”evidensbasering af uddannelser”? 
IV. Hvem skal sammenbinde og holde styr på alle evalueringerne, og bliver det 

ikke frygtelig kompliceret?  
 

 hvordan gavner professionshøjskolerne professionerne og i sidste ende velfærdsydelserne?  
 
 
5. Fusionsprocessen  
 

 muligheder og udfordringer ved fusionen (forskellige betingede/ubetingede kulturer, 
forskellige grunduddannelser, forskellige typer rektorer) 
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Bilag 6: Interviewguide CVU udviklingschef 2 

 
1. Fortæl lidt om dig selv 
(fra grunduddannelse eller CVU-professionen?) 
 
 
2. Etablering af CVU’et – hvordan foregik det?  
(specielt den svære øvelse i at få økonomien i videnscentrene til at hænge sammen) 
 
 
3. University College akkreditering: Hvordan har den ændret på CVU’et?  
 
 
4. Hvilken institutions- eller organisationstype forestiller I jer etableret ifm. 
professionshøjskolen? 
(trækker I på nogen særlige referencer?) 
 
 
5. Hvordan kommer grund-, efter- og videreuddannelse til at hænge sammen i den nye 
professionshøjskole?  
(for alvor satsningen nu ift. etablering af CVU’et?) 
 
 
6. Hvordan vil man ellers kunne mærke professionshøjskoledannelsen på især lærer- og 
pædagoguddannelsen?  
 
 
7. Hvordan forholder I jer til spørgsmålet om kvalitetsudvikling/kvalitetssikring internt i 
institutionen/organisationen?  
 
 
8. Hvor er I henne omkring evidensbasering af uddannelser og andre aktiviteter?  
 
 
9. Hvilket vidensgrundlag arbejder I ud fra, og ændrer professionshøjskolen noget ved det – 
f.eks. ved en evt. ret til at udbyde masteruddannelse?  
 
 
10. Hvordan forestiller I jer, at forskningstilknytningen/forskningssamarbejdet kommer til at 
se ud fremover – hvem skal gøre hvad?  
 
 
11. Hvilke forbedringer håber I, professionshøjskolen kommer til at indebære?    
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Bilag 7: Interviewguide CVU-rektorer  

 
1. CVU’ETS FØDSEL 
 
 Hvilket grundlag (institutioner, samarbejde, økonomiske principper, kulturer, visioner) byggede 

I CVU’et på?   
 Hvad handlede CVU-konstruktionen om, og hvordan byggede I det op her på stedet?  
 Nye økonomiske styringsprincipper – udfordringer og fordele 
 
2. CVU’ETS NUVÆRENDE PROFIL 
 

 Hvad er I for et slags sted i dag? (ORGANISATION, INSTITUTION, VIRKSOMHED, 
ARBEJDSPLADS, UNIVERSITY COLLEGE?) 

 Hvad er det særlige ved jer i forhold til andre CVU’er?   
 Hvad er jeres kerne- og randopgaver? 
 Hvordan tænker I forholdet mellem grund-, efter- og videreuddannelse? 

(VIDENSGRUNDLAG) 
 Hvordan er forskningstilknytningen organiseret – og sikret? (VIDENSGRUNDLAG)   
 Hvad foretager I jer på grunduddannelserne til pædagog og lærer?    
 Hvad indebærer internationalisering her på stedet? 

 
3. TRANSFORMATIONEN TIL PROFESSIONSHØJSKOLE 
 

 Hvad tænkte du, første gang du hørte om lovforslaget? 
 Hvad er det nye i forhold til CVU-konstruktionen?  
 Hvor er I henne i processen? (fx fusionerne, de midlertidige bestyrelser, ledelsesdiagram, 

vedtægt, resultatkontrakt, kvalitetssikring og akkreditering, campusmodeller, organisering 
af uddannelser, forskningstilknytning, vidensgrundlag, medarbejderrokader, demokrati) 

 Hvilke satsninger gør I jer?   
 Hvilke tvivlsspørgsmål står I med nu og her? 
 Hvad håber I på at opnå med reformen samlet set?  
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Bilag 8: Optegnelse over de studerendes socioøkonomiske baggrunde* 

 
Gruppenr. 
og elev  
 

Forældres uddannelse Forældres beskæftigelse  Optagelsesgrundlag  

2 
 
Rashmi 
 
 
 
Anna 
 
 
 
Isabella 

 
 
Mor: Frisør 
Far: Ufaglært 
 
 
Mor: Pædagog 
Far: Kok 
 
 
Mor: Død 
Far: Laborant 

 
 
Mor: Frisør 
Far: Nu pensioneret, tidligere arbejder 
på porcelænsfabrik 
 
Mor: Forstander på hjem for 
udviklingshæmmede 
Far: Restaurantejer 
 
Mor: -  
Far: Laborant  

 
 
Social- og sunhedsudd. - 
indgangsår + PGU (pædagogisk 
grunduddannelse) 
 
HF + PGU 
 
 
 
PGU  

3  
 
Zara 
 
 
Marie 
 
 
Kristine 

 
 
Mor: Tandtekniker  
Far: Tandtekniker 
 
Mor: Sygeplejerske 
Far: Ikke oplyst 
 
Mor: Kontoruddannet 
Far: Kok 

 
 
Mor: Tandtekniker 
Far: Tandtekniker 
 
Mor: Sygeplejerske 
Far: Arrangementchef i KB-hallen 
 
Mor: Receptionist 
Far: Køkkenchef

 
 
HF enkeltfag 
 
 
Studentereksamen 
 
 
Studentereksamen 

4 
 
Nadine 
 
 
 
Tove 
 
 
 
Laura 
 
 
Lea 

 
 
Mor: Pædagog  
Far: Lærer  
 
 
Mor: Frisør 
Far: Flyelektriker 
 
 
Mor: Lægesekretær 
Far: Kontoruddannet 
 
Mor: Hjemmehjælper 
Far: Ufaglært 

 
 
Mor: Hjemmegående 
Far: Lærer, senere selvstændig som 
bager 
 
Mor: Frisør, pædagogmedhjælper, 
arbejdet i butik 
Far: Flyelektriker hos SAS 
 
Mor: Lægesekretær 
Far: Regnskabsmedarbejder i kommune 
 
Mor: Hjemmegående/hjemmehjælper 
Far: Murarbejdsmand  

 
 
HF 
 
 
 
HF-enkeltfag 
 
 
 
HF 
 
 
Studentereksamen 

6 
 
Susanne 
 
 
Torben 
 
 
Michael 
 
 
 
Josefine 
 

 
 
Mor: Pædagog 
Far: Biokemiker 
 
Mor: Ikke oplyst  
Far: Guldsmed 
 
Mor: Tandplejer, social- og 
sundhedsass. + overbygning  
Far: Akademiker 
 
Mor: Social- og sundhedass.  
Far: Ufaglært 

 
 
Mor: Seminarieunderviser i drama 
Far: Programmør 
 
Mor: Kunsthåndværker  
Far: Guldsmed 
 
Mor: Mellemleder 
Far: Matematiklærer på 
handelsgymnasium  
 
Mor: Social- og sundhedsass. 
Far: DSB/fylde vogne op 

 
 
Den fri ungdomsudd. + HF 
enkeltfag 
 
Kostgymnasium 
 
 
HF enkeltfag 
 
 
 
Studentereksamen 
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Malou 

 
Mor: Pædagog 
Far: Civilingeniør 

 
Mor: Pædagog 
Far: Civilingeniør 

 
PGU 

7 
 
Søren 
 
 
 
Maria 
 
 
Signe 
 
 
Rune 
 
 
 
Birgitte 

 
 
Mor: Ufaglært 
Far: Snedker 
 
 
Mor: Ufaglært 
Far: Kontoruddannet 
 
Mor: Pædagog 
Far: Laborant 
 
Mor: Sekretær + 
sygeplejerske 
Far: Radiomekaniker 
 
Mor: Pædagog  
Far: Ingeniør 

 
 
Mor: Laborantassistent og 
omsorgsassistent  
Far: Snedker 
 
Mor: Arbejder i tøjbutik 
Far: Arbejder på rejsebureau 
 
Mor: Pædagog 
Far: Laborant 
 
Mor: Førtidspensioneret 
Far: Arbejder a la civilingeniør i kraft 
af sin erfaring 
 
Mor: Pædagog 
Far: Ingeniør 

 
 
PGU  
 
 
 
Bachelor fra universitetet (Peru) 
+ social- og sundhedshjælper 
 
PGU 
 
 
PGU  
 
 
 
HF 

* Baseret på hvad de studerende har fortalt mig i interview og/eller ved rundringninger.  
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Bilag 9: Oversigt over de studerendes opnåede resultater til eksamen 

 
Gruppenr. og studerende Eksamensresultat 
2 
 
Rashmi 
 
Anna 
 
Isabella 

 
 
7 
 
10 
 
7 

3  
 
Zara 
 
Marie 
 
Kristine 

 
 
7 
 
7 
 
10 

4 
 
Nadine 
 
Tove 
 
Laura 
 
Lea 

 
 
7 
 
7 
 
10 
 
12 

6 
 
Susanne 
 
Torben 
 
Michael 
 
Josefine 
 
Malou 

 
 
7 
 
12 
 
10 
 
10 
 
7 

7 
 
Søren 
 
Maria 
 
Signe 
 
Rune 
 
Birgitte 

 
 
7 
 
10 
 
10 
 
12 
 
Syg 
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Bilag 10: Principper omkring uddannelsens organisering på 

seminariet 

 
I dette bilag beskrives dels nogle af de overordnede principper omkring uddannelsens organisering 
på seminariet og dels det forløb, jeg overværede i forbindelse med mit feltarbejde. Pga. hensyn til 
anonymitet opereres der med dæknavne for de forskellige forløb og overskrifter, hvilket er 
ensbetydende med de navne, jeg benytter i analysen. Seminariets studieordning udgør 
baggrundspapiret, hvorfra principperne er skrevet, men der er på den anden side ikke tale om en ren 
afskrivning af dette papir. I stedet er der tale om en delvis tolkning fra min side – dvs. en tolkning, 
der passer til min måde at organisere analyserne.      
 
Overordnede principper omkring uddannelsens organisering på seminariet 
 
Uddannelsen er tilrettelagt gennem 7 semestre, som hvert varer et halvt år. På den måde varer 
uddannelsen 3 ½ år alt i alt. Inden for disse rammer er uddannelsen organiseret i moduler, som kan 
have forskellig varighed – fra 2 uger til ca. et halvt år. De lange moduler er praktikperioder, og de 
korte moduler kan f.eks. bestå i introduktioner til uddannelsens fag.  
 
Seminariet optager studerende to gange om året: Om sommeren og om vinteren. Uddannelsens 7 
semestre forløber herefter med udgangspunkt i ét af disse startpunkter. Ved hver start optages der 3-
4 hold á ca. 30 studerende. Tilsammen kaldes disse hold for spor – f.eks. sommer06 eller vinter05.  
 
Omkring hvert spor dannes der en lærergruppe – et optagsteam – som har ansvar for de pågældende 
studerendes samlede uddannelsesforløb. Dette team består både af undervisere fra den 
pædagogisk/psykologiske faggruppe og af undervisere fra linjefagene (det der ifm. 1992-
uddannelsen kaldtes for Aktivitets- og Kulturfag/AK-fag, f.eks. drama, billedkunst, naturfag, musik 
osv.). For det enkelte hold udpeges der en holdlærer, som har et tættere forhold til dette holds 
studerende, og som f.eks. er særlig ansvarlig i forhold til praktikken.   
 
Seminariets uddannelsestænkning kan karakteriseres som et slags kompromis mellem en 
erfaringspædagogik, hvori projektarbejde og de studerendes selvstændige valg står centralt, og en 
nyere fagtænkning hvoraf fag, curriculum, prøver, encyklopædisk viden, m.m. fremgår som det 
vigtigste. I den forstand afspejler seminariets uddannelsestænkning den bredere bevægelse, som er 
foregået inden for uddannelsen gennem seneste 40-50 år (se Bøje, 2010a, b). 
 
Principper omkring det udvalgte forløb 
 
Det udvalgte forløb bestod af 6 underforløb, som alt i alt varede ca. et halvt år på seminariet. De 6 
forløb var følgende:  
 

1. Praktikbearbejdning 
2. Den faglige perspektivering 
3. Gruppedannelse 
4. Projektarbejde 
5. Fremlæggelse 
6. Eksamen 
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Praktikbearbejdning 
 
Praktikbearbejdningen varede ca. en uge og var organiseret som en slags refleksionsproces mellem 
det enkelte holds studerende og mellem de studerende og deres holdlærer. Refleksionsgenstanden 
var praktikken og den enkelte studerendes forhold til denne.  
 
Den faglige perspektivering 
 
Efter praktikbearbejdningen bestod næste forløb i en faglig perspektivering, som var indledningen 
til et nyt modul: Mennesker – Institutioner – Læreprocesser. Den faglige perspektivering bestod i en 
række oplæg, dvs. lærerstyrede aktiviteter som mindede om forelæsninger, med udgangspunkt i de 
pædagogisk/psykologiske fag eller i linjefagene (AK-fagene). Perspektiveringerne var ment som en 
slags appetitvækker på projektarbejdet, idet de studerende formodedes at blive inspirerede af de 
begreber, tilgange, koncepter m.m., som de enkelte undervisere fremlagde i deres oplæg. Den 
faglige perspektivering varede i ca. 4 uger, og den foregik som en aktivitet på holdet såvel som en 
aktivitet på tværs af sporet – dvs. inden for de studerendes linjefag (linjefag blev dannet på tværs af 
sporet).  
 
Gruppedannelse 
 
Næste forløb var gruppedannelsen, som ligeledes var en optakt til det efterfølgende projektarbejde. 
Gruppedannelsen foregik på tværs af sporet og med udgangspunkt i de studerendes linjefag. Dvs. 
mellem de ca. 30 studerende, som hvert linjefag bestod af. Inden for denne ramme skulle der dannes 
4-6 grupper á 4-5 studerende i hver gruppe. Gruppedannelsen forløb over en formiddag.  
 
Projektarbejde 
 
Projektarbejdet udgør det længste af de 6 underforløb, nemlig 6 uger. I løbet af denne periode 
arbejdede de studerende selvstændigt i deres projektgrupper med henblik på at udarbejde en rapport 
omkring modulets tema – Mennesker – Institutioner – Læreprocesser. Til projektarbejdet var der 
kalkuleret med 4 gange dobbeltvejledning, hvilket var lig med en vejleder fra de 
pædagogisk/psykologiske fag og en vejleder fra linjefaget, á 45 minutter.  
 
Projektet skulle tage udgangspunkt i et pilotprojekt, som handlede om at igangsætte en pædagogisk 
aktivitet og samtidig observere denne i en udvalgt institution – typisk en institution, de studerende 
tidligere havde været i praktik i. Samtidig skulle projektet være tværfagligt og således forsøge at 
bringe de fag ”i spil”, som den pågældende gruppe repræsenterede med hver deres kombinationer af 
de pædagogisk/psykologiske fag og linjefagene. Modultemaet var tænkt som en fællesnævner, 
omkring hvilken tværfagligheden skulle udfoldes.  
 
Fremlæggelse 
 
Fremlæggelsen var en slags afslutning af projektarbejdet og af modulet som sådant. Den foregik 
som en aktivitet inden for linjefaget med deltagelse af den pågældende linjefagslærer samt den 
teorifagslærer (pædagogisk/psykologisk faggruppe), som linjefagslæreren var koblet sammen med. 
Fremlæggelsen var ment som en øvelse i at fremlægge de udarbejdede projekter over for 
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undervisere og medstuderende – dvs. en uformel afslutning på modulet. Fremlæggelsen varede 
omkring 1 ½ time for hver gruppe og 3 dage i alt. 
 
Eksamen 
 
Formelt blev modulet afsluttet gennem eksamen. De studerende gik således til eksamen på 
baggrund af deres projektrapporter og på baggrund af et abstract, som var et 3 siders resumé af 
projektrapporterne. I modsætning til projektarbejdet, som var et gruppearbejde, blev eksamen 
afviklet som en individuel aktivitet – dvs. en eksamen mellem den enkelte studerende og hans eller 
hendes eksaminator og censor. Der var tale om intern eksamen, hvor eksaminator og censor var lig 
med de vejledere, de studerende havde haft i projektarbejdet. Hvem der helt præcist var eksaminator 
og censor, var ikke defineret nærmere. Eksaminerne forløb over ca. en uge.  
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Bilag 11: Generelle betragtninger om forskellige måder at 

operationalisere Bernstein  

 
Baggrunden for dette bilag er, at det er et arbejdspapir, som jeg har brugt til at komme i gang med 
mine overvejelser over operationaliseringen af Bernstein. Oprindeligt troede jeg, at papiret skulle 
indgå i selve metodekapitlet, men fordi der ikke er et udpræget behov dette, har jeg valgt at lade 
overvejelserne indgå som et bilag. Overvejelserne handler om a) måden, hvorpå Bernstein selv 
forsøgte at operationalisere kodeteorien i et eksperimentelt design, og b) måder hvorpå Bernstein er 
blevet operationaliseret i relation til klasserumsforskningen.    
 
Kodeteorien i et eksperimentelt design 
 
Bernsteins mest reelle forsøg på at operationalisere eller bevise sin teori empirisk bestod i et 
laboratorielignende eksperiment vedrørende kodeteorien – dvs. den tidligste og mest rå version af 
Bernsteins arbejde (Bernstein, 1974: Kap. 5 og 6). På dette tidspunkt var det lingvistikken, som blev 
brugt som arbejdsdisciplin. Derudover var der også en del referencer til psykologien, f.eks. Luria, 
Vygotsky og forskellige intelligenstests (verbale såvel som nonverbale). Sidstnævnte blev brugt til 
at bestemme koden som ikke blot et verbalt men også et psykologisk princip.  
 
Eksperimentet, som blev foretaget, bestod i at undersøge de såkaldte hesitation phenomena 
(Bernstein, 1974: Kap. 5). Hypotesen omkring disse var, at en høj hhv. lav forekomst af disse 
fænomener hos udvalgte forskningssubjekter – arbejderklassedrenge og middelklassedrenge – var 
ensbetydende med en elaboreret vs. restringeret kode. For at undersøge forekomsten af hesitation 
phenomena var Bernstein nødt til at omveksle disse til nogle mere direkte målelige indikatorer. 
Disse var følgende: Articulation rate, phrase lenght, pause duration per word og word length 
(Bernstein, 1974: 88). Alt afhængig af hvilken indikator, der var tale om, var en højere eller lavere 
forekomst ensbetydende med en restringeret vs. elaboreret sprogkode hos det enkelte 
forskningssubjekt. For eksempel blev ringe phrase length set som udtryk for elaboreret kode, idet en 
ringe ordlængde blev set som værende ensbetydende med, at den givne sprogbruger monitorerede 
sin egen sprogbrug i en udstrakt grad. Tilsvarende blev en høj pause duration per word set som et 
udtryk for elaboreret kode, idet også pauserne mellem ordene blev set som værende lig med 
monitorering af egen sprogbrug.  
 
Målingen af de forskellige indikatorer blev som sagt foretaget gennem et eksperiment. Et ganske 
kunstigt et af slagsen, kunne man tilføje (hvilket eksperimenter måske altid er). En sample af hhv. 
arbejderklassedrenge og middelklassedrenge blev udvalgt (61 arbejderklassedrenge og 45 
middelklassedrenge), og herefter blev de udsat for verbale og nonverbale intelligenstests med 
henblik på at udvælge et mindre antal subjekter, hvis intelligenskvotienter var konstante. Intelligens 
skulle altså udelukkes som forklaring på eventuelle forskelle vedrørende hesitation phenomena. 
Næste led i eksperimentet bestod i at udføre samtaler med arbejderklassedrengene og 
middelklassedrengene hver for sig, i forskellige kontekster. Bernstein omtalte disse samtaler som 
”test discussions” (Bernstein, 1974: 84). Endelig bestod sidste led i eksperimentet i at optage 
samtalerne på bånd og herefter granske udskrifterne i forhold til de førnævnte indikatorer.  
 
Umiddelbart mente Bernstein selv, at han havde bekræftet kodeteorien med dette eksperiment. I sin 
diskussion af eksperimentet skriver han f.eks. følgende: ”All predictions were confirmed except that 
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relating to the hesitation pattern associated with the working-class groups independent of the level 
of non-verbal intelligence of the members” (Bernstein, 1974: 89). I tiden, der fulgte, blev 
eksperimentet dog skudt ned fra diverse leder og kanter (se f.eks. Goodson, 1995 og Bayer mfl., 
1979), og Bernstein har også selv efterfølgende kritiseret eksperimentet (se f.eks. Bernstein, 2001f). 
Den vigtigste kritik handler om, at Bernstein, uden selv at være lingvist, forsøgte at operationalisere 
teorien i et lingvistisk design, som var fyldt med huller og ringe sammentænkte forbindelser. 
Hvorfor skulle man f.eks. være en bedre/mere raffineret sprogbruger, fordi man tøver i talen? 
Kunne en frit flydende sprogbrug ikke netop ses som en mere kompetent sprogbeherskelse? Og 
hvad kunne man i øvrigt slutte sig til om menneskers tænkeevne ud fra et kunstigt opsat 
eksperiment centreret om sproglige ytringer?  
 
Bernstein og klasserumsforskning 
 
Klasserumsforskning er en ganske bred betegnelse for forskellige typer af studier, der, modsat 
Bernstein selv, går direkte ind i den ’naturlige’ kontekst og studerer interaktionerne deri. Dvs. 
konteksten, hvori der findes ’rigtige’ lærere og elever. Jeg vil i denne sammenhæng koncentrere 
mig om klasserumsforskning, som gør brug af Bernstein, herunder mit eget speciale.68  
 
I direkte forlængelse af Bernsteins eget eksperiment gennemførte en række sprogforskere 
herhjemme i midten til slutningen af 70’erne det såkaldte Projekt Skolesprog (Bayer mfl., 1979). 
Dette projekt bestod af to dele: For det første en efterprøvning og diskussion af Bernsteins ”gamle” 
undersøgelse (Bernstein, 1974: Kap. 5 og 6), og for det andet et selvstændigt forsøg på at bringe 
sprogforskningen og sociolingvistikken videre. For begge deles vedkommende, og altså til forskel 
fra Bernsteins egen undersøgelse, foregik dette vha. klasserumsforskning – eller lektionsanalyse 
som det hed.69 Netop det element, at undersøgelserne foregik i et rigtigt klasseværelse og ikke i en 
kunstig testsituation, indebar efter min vurdering et problem for projektet, samtidig med at det også 
udgjorde forudsætningen for at skabe noget nyt. Problemet drejer sig om, at forskerne ikke på dette 
’naturlige’ grundlag kunne efterprøve og, som det eksplicit blev formuleret, afvise Bernsteins teori. 
De kunne ikke, hvad man måske kunne have forventet, gentage Bernsteins eksperiment på præcis 
samme måde, og derfor kunne de dybest set heller ikke afvise teorien. Hvad de derimod kunne 
bevise var, at Bernsteins måde at operationalisere teorien på, og dermed hans forsøg på at bevise 
den empirisk, hvilede på en grundlæggende falsk sprogforståelse. Den hvilede nemlig på den 
strukturelle lingvistik (Saussure), også kaldet for skolegrammatikken, og en sådan sprogopfattelse 
findes kun i skolebøgerne – ikke i den levede verden. Forskergruppen forsøgte ganske ihærdigt at 
tilpasse deres variabler, så de mindede mest muligt om Bernsteins, men dette lykkedes ikke. 
Undervejs skete der adskillige justeringer, og i sidste ende måtte de konkludere, at ”…de afhængige 
variabler [dvs. Bernsteins] er lingvistisk yderst uklare” (Bayer mfl., 1979, bd. 1: 142).  
 
Selvom Bernsteins lingvistiske operationalisering af teorien givetvis var forkert og/eller 
mangelfuld, er dette altså ikke, som jeg ser det, ensbetydende med, at teorien som sådan var forkert. 

                                                 
68 Læsemæssigt har jeg dog forholdt mig til bredere dele af klasserumsforskningen end den Bernstein-inspirerede del af 
denne. Det drejer sig f.eks. om Staf Callewaerts og Bengt Nilssons (1979, 1980) arbejde, som i dag har mange 
paralleller til Bolette Moldenhawers (2001) arbejde samt til Trine Ølands (2007) og Mette Buchardts (2008) ph.d.-
afhandlinger. Desuden drejer det sig om klasserumsforskning på norsk (Kleven og Strømnes, 1998) og om studier af 
den skjulte læreplan (Jackson, 1983; Bauer og Borg, 1976; Bayer, 2000).   
69 Samme betegnelse brugte Callewaert og Nilsson (1980) om deres projekt, fordi der var tale om udskrevne lektioner, 
som blev centrum for analysen, og ikke, som det er tilfældet med uddannelsesetnografien, klassens sociale liv som 
sådan.    
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Teorien om, at forskellige grupper af mennesker, qua deres relation til arbejdsdelingen, har 
forskellige konkrete/restringerede og abstrakte/elaborerede forhold til verden, mener jeg stadig 
holder som en teori – dvs. et tænkeredskab, hvormed forskellige empiriske forhold kan begribes og 
potentielt forklares.       
 
Bayer med fleres udvandring til et rigtigt klasseværelse var en forudsætning for et nyt projekt, idet 
forskergruppen rettede opmærksomheden over mod noget af det, der rent faktisk skete i et 
klasseværelse – bl.a. kønsskabelse. Ved at se på det, der blev sagt, i stedet for det, der ikke blev 
sagt, fik forskergruppen også understreget, at det var skolen og ikke arbejderklassebørnene selv, der 
producerede fænomenet ”restringeret tale”. Jeg mener, at Bernstein havde dette aspekt med fra 
starten, og at han således er blevet misforstået i den debat, som fulgte i kølvandet af det oprindelige 
eksperiment. For eksempel forklarer han i introduktionen til 1974-udgaven af class, codes and 
control vol. 1, hvordan det var skolens praktiske problemer med hensyn til at rumme og uddanne de 
svageste elever, der lå bag ansøgningen – og bevillingen – til hans forskellige eksperimenter 
(Bernstein, 1974: 9-10). Men dette understregede Bernstein muligvis ikke i tilstrækkelig grad, og 
Bayer mfl. må således siges at have gjort deres til at tydeligere dette forhold. 
 
Et studie, der har haft stor betydning for både afhandlingens og mit speciales metodiske design, er 
Annegrethe Ahrenkiels (2002) ph.d.-afhandling om kontrol og dynamik i daghøjskolens 
læringskontekst. Til forskel fra Projekt Skolesprog baserer dette studie sig på Bernsteins senere 
teoriudvikling, dvs. hans begreber om klassifikation, rammesætning og pædagogisk diskurs. Disse 
begreber er fremkommet ved, at Bernstein forlod lingvistikken som arbejdsdisciplin og i stedet 
rettede opmærksomhed mod uddannelsessystemets interne betingelser for produktion af 
kodemodaliteter. Funderingen omkring denne del af Bernsteins arbejde indebærer for Ahrenkiel et 
design, som mere eller mindre er bygget op de senere begreber. Det skal forstås på den måde, at 
Ahrenkiel i den ene af sine to analyser studerer Daghøjskolens regulative diskurs, dvs. det sociale 
aspekt af den pædagogiske diskurs (hvor det andet aspekt er det mere indholdsmæssige – 
undervisningsdiskursen), med henblik på at konstruere historisk analyse af de samfundsmæssige 
klassifikationer, som Daghøjskolen er indlejret i. I den anden analyse er det derimod 
rammesætningsbegrebet, som træder i forgrunden, idet hun her studerer regulering og læring i 
klasserummet vha. udskrevne sekvenser af en klasserumssamtale. Tilsammen fungerer disse 
analyser som en forbindelse mellem makro og mikro, hvilket også var en central bestræbelse i 
Bernsteins senere arbejder.  
 
I mit eget speciale (Bøje, 2004) var jeg meget inspireret af Ahrenkiels afhandling. Det bevirkede en 
analytisk struktur, som var mere eller mindre identisk med Ahrenkiels: I et åbningskapitel forsøgte 
jeg at karakterisere den pædagogiske diskurs i gymnasiet som en konfiguration af en 
moderniseringsdiskurs og gymnasiets traditionelle fagdiskurs, og i et efterfølgende kapitel 
undersøgte jeg rammesætningen, herunder forskellige former for synlig og usynlig pædagogik, i 
forbindelse med et projektarbejde og i forbindelse med en efterfølgende eksamen. Ligesom 
Ahrenkiel benyttede jeg mig af en kombination af feltarbejde og udskrevne sekvenser fra 
undervisningen til at analysere rammesætningen og den pædagogiske diskurs med.  
 
Afrundende kan man spørge, hvad det er ved disse studier, der gør dem til klasserumsstudier? Det 
kan man sige, at de er i kraft af tre forhold: 1) et sociologisk blik på magt og kontrol i 
klasserummet, herunder det ulige forhold mellem elever og lærere i forhold til at definere 
undervisningsdagsordenen; 2) en stærk forhåndsstrukturering af blikket som kigger ind i 
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klasserummet; 3) et forsøg på at afdække klasserummet i dets naturlige forekomst vha. objektive 
optagelser og udskrifter (Lindblad og Sahlström, 2000).   
 
Angående det første forhold, det overordnede blik på magt og kontrol, så var der en teoretisk såvel 
som politisk ambition om at oparbejde et sådant blik i både Projekt Skolesprog i mange andre dele 
af klasserumsforskningen (f.eks. den kritiske uddannelsessociologi: Bourdieu and Passeron, 1990; 
Bourdieu, 2000; Callewaert og Nilsson, 1979 og 1980; Eriksen, 1995; Moldenhawer, 2001; Øland, 
2007; Buchardt, 2008). I både Ahrenkiels afhandling og i mit eget speciale kan man få øje på magt 
og kontrol-perspektivet i kraft af f.eks. anvendelsen af klassifikations- og rammesætningsbegrebet. 
Disse begreber er konstruerede med henblik på at få øje på sådanne processer. 
 
Angående det andet forhold, forhåndsstruktureringen, så er der her tale om en vis arv fra den 
tidligste klasserumsforskning, f.eks. Bellack et al. og Ned Flanders’ Interaction Analysis Categories 
(FIAC). I Ahrenkiels og mit eget arbejde kommer dette til udtryk ved et fokus på Bernsteins 
kriterier for rammesætning: Udvælgelse, rækkefølge, tempo, kriterier og kontrollen over det sociale 
grundlag. Det er disse kriterier, man fokuserer på og forsøger at måle i en given udstrækning, og 
dermed er det i sidste ende kriterierne, der kommer til at afgøre, hvordan rammesætning forstås og 
analyseres.   
 
Vedrørende det tredje forhold, forsøget på at afdække klasserummet i dets naturlige forekomst, så 
var denne bestræbelse central for Projekt Skolesprog, idet kilometervis af udskrifter blev produceret 
og analyseret til forskel fra de tidligere og mere ”udvendige” tests af lærere og elever. I Ahrenkiels 
og mit eget arbejde (dvs. specialet) er denne intention fastholdt, om end i mindre udstrækning. 
Dermed er der også fastholdt et fokus på sproget som den centrale bestanddel af klasserummet.        
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Bilag kun vedlagt til bedømmelsesudvalget på grund af anonymisering 

 

Bilag 12: Seminariets studieordning  

Bilag 13: Seminariets vejledning i udarbejdelse af abstract  
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Resumé  

 
Denne afhandling handler om differentierings- og sorteringsprocesser i den danske 
pædagoguddannelse og, i forlængelse af det, om akademisering og professionalisering af 
pædagoger som faggruppe. Afhandlingens overordnede forskningsspørgsmål lyder som følger: 
Hvilke differentierings- og sorteringsprocesser sker i pædagoguddannelsen, og hvordan 
harmonerer de med aktuelle tendenser til akademisering og professionalisering? 
 Dette forskningsspørgsmål undersøges ved hjælp af uddannelses- og 
professionssociologiske perspektiver. Basil Bernsteins uddannelsessociologi informerer 
afhandlingens analyser af differentierings- og sorteringsprocesser, mens det professionssociologiske 
perspektiv, som bl.a. udgøres af Weber og Parsons, danner en ramme om undersøgelsen af 
pædagoguddannelsen som en professionsuddannelse – en ramme som benyttes i en afsluttende 
diskussion om akademisering og professionalisering af pædagoger som faggruppe.  
 Afhandlingen bygger på et empirisk studie på et pædagogseminarium i perioden 2007-
2008. Dette studie har været tilrettelagt som et antropologisk inspireret feltarbejde, hvorigennem 
følgende empirityper er produceret: Direkte observationer, interview med ledelse, undervisere og 
studerende og undervisningsoptagelser. Desuden er der indsamlet forskellige typer af dokumenter – 
bl.a. studieordning og opgaver skrevet af studerende.  
 Afhandlingens analyser viser dels, at der sker en differentiering, som udmønter sig i et 
bestemt mønster på tværs af pædagoguddannelsens forskellige undervisningsformer – fra 
praktikbearbejdning over almindelig klasserumsundervisning til projektarbejde – og dels at der sker 
sorteringsprocesser i tilknytning til eksamen. Differentieringsmønstret indkredses som bestemte 
positioner og strategier, der er forbundet med klasse, køn og etnicitet som sociale kategorier. 
Gennem en analyse af undervisningens rammesætning beskrives fire generelle positioner og fire 
hermed forbundne strategier blandt de studerende. Sorteringen indkredses i tilknytning til to 
forskellige koder for uddannelse af henholdsvis piger/kvindelige studerende og drenge/mandlige 
studerende. Den kvindelige kode beskrives som en omsorgsdiskurs allieret med en 
faglighedsdiskurs, dvs. en kvindeligt kønnet restringeret kode allieret med en elaboreret kode. Den 
mandlige kode beskrives som en socialpædagogisk diskurs allieret med en faglighedsdiskurs, dvs. 
en mandligt kønnet restringeret kode allieret med en elaboreret kode. Afhængigt af hvordan de 
studerende identificerer og effektuerer de for dem gældende uddannelseskoder, sorteres de til højere 
eller lavere positioner i uddannelsen.    
 Afhandlingens fund omkring differentiering og sortering trækkes videre i en 
afsluttende diskussion angående akademisering og professionalisering af pædagoger som 
faggruppe. Denne diskussion peger på, at pædagoger befinder sig i et vadested med hensyn til 
begge tendenser. Akademiseringen synes ud fra studiet at være udbredt i pædagoguddannelsen, men 
der er tale om en særlig form for akademisering, som afspejler pædagogers historiske forbindelse til 
et praktisk fag. Akademiseringen i pædagoguddannelsen er således præget af en dobbelthed mellem 
et praktisk håndværk på den ene side og en orientering mod universitetets esoteriske viden på den 
anden side. Disse orienteringer bliver ud fra studiet at dømme ikke forbundet med hinanden i 
særligt stort omfang, men fungerer i stedet som en dobbelt dagsorden for de studerede. 
Diskussionen peger på noget lignende vedrørende pædagogers forhold til professionalisering: På 
den ene side baseres uddannelsen i stigende grad på abstrakt viden, hvilket er en forudsætning for, 
at et fag professionaliseres; på den anden side lader dette ikke til at medføre en mere professionel 
rolle blandt fagets kommende udøvere, idet fagets omsorgsorientering synes at modvirke en 
teknisk/økonomisk rationalitet, dvs. det myndighedsforhold mellem ekspert og klient, som de 
klassiske – og mandsdominerede – professioner er kendetegnet ved. 
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English abstract 

 
This dissertation in on differentiation and stratification processes within the Danish educational 
programme for pedagogue (a person working as kindergarten teacher, primary teacher or social 
worker ) and, furthermore, on academic aspirations among pedagogues and attempts towards 
professionalization. Based on a field work in one of the schools for pedagogue, the dissertation 
raises the following research question: which differentiation and stratification processes take place 
in the educational programme for pedagogue, and what is the relation between these and tendencies 
towards academization and professionalization?  
 The dissertation employs a range of theoretical perspectives in order to answer the 
above stated research question. The perspectives are: educational sociology in the shape of Basil 
Bernstein and the sociology of professions in the shape of Weber and Parsons, amongst others. 
Educational sociology is the most pertinent perspective in the sense that it informs the analyses 
whereas the sociology of professions forms a frame around the study and delivers insight to a 
closing discussion on academization and professionalization of pedagogues as an occupation.   
 As mentioned previously, the dissertation is based on a field work in one of the 
schools for pedagogue. The duration of that field work is half a year, approximately, during which a 
variety of empirical material has been produced. The material includes direct observations, 
interviews with management, teachers and students, recordings of classes and different types of 
textual material, e.g. curriculum and assignments written by the students.  
 The analyses show, first, that a certain differentiation process takes place which 
translates into a pattern of general positions and students strategies across a variety of teaching 
methods – from coaching of practical experience to ordinary classroom teaching and project work – 
and, second, that stratification processes occur in connection with student examinations. The pattern 
of differentiation is conceived of and described as a pattern of classed, gendered and ethnically 
arranged practices, i.e. practices which depend on the way in which students identify and realize a 
classed, gendered and ethnically arranged teaching programme. The stratification process is 
described in connection with two identified codes for the education of, respectively, girls/female 
pedagogues and boys/male pedagogues. The female code is described as a care discourse connected 
to an academic discourse, i.e. a female gendered restricted code connected to an elaborated code. 
The male code is described as a social education worker discourse connected to an academic 
discourse, i.e. a male gendered restricted code connected to an elaborated code. Depending on how 
well the students are able to reproduce the specific codes, which are relevant to them, they are 
selected to higher or lower positions within the educational programme.  
 In a closing discussion the above mentioned findings are used as a background for 
assessing tendencies towards academization and professionalization of pedagogues as an 
occupation. The findings indicate that pedagogues are in a midstream with regards to both 
tendencies. A specific academization process seems to take place in the educational programme for 
pedagogues, namely a process which is distinguished from what occurs in the universities because 
of pedagogues’ structural relation to a practically oriented work practice – a practice which the 
universities do not have to legitimate themselves towards. As such, the academization process for 
pedagogues is a double agenda where they must legitimate themselves towards both a profane and 
work based knowledge and the sacred knowledge of the universities. The same doubleness seems to 
apply to pedagogues’ position towards professionalization: On the one side the educational 
programme is increasingly based on abstract knowledge, which is a condition for attaining 
professional status; on the other side this does not seem to lead to a more professional role among 
the coming practitioners because of the profane and predominantly female oriented care discourse 
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which the occupation is characterized by historically. The care discourse acts as a barrier for a 
traditional – and male dominated – professionalization process in that it discourages an instrumental 
application of knowledge and a technical/economical rationality in the relationship between expert 
and client.  
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