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FORORD
I forbindelse med denne tredje udgivelse i bogserien Uren pædagogik vil vi
gerne sige tak til alle, der har bidraget undervejs, det vil sige David Bugge,
Steen Nepper Larsen, Hans Hauge, Nina Bonderup Dohn, Gerda Kraft,
Gert Biesta, Klaus Nielsen, Søren Bengtsen, Leo Komischke-Konnerup,
Peter Kemp, Karsten Tuft, Jørgen Carlsen, Ove Kaj Pedersen, Erik Schmidt,
Kirsten Hyldgaard, Hans Henrik Hjermitslev, Jan Jaap Rothuitzen, Thomas
Szulevicz, Jacob Klitmøller, Frederik Pio, Alexander von Oettingen og
Brian Degn Mårtensson.
Denne samling af urene pædagoger har fra vidt forskellige faglige,
politiske og videnskabsteoretiske ståsteder hjulpet til, at vi har kunnet
arbejde os ind i en bedre begrebsmæssig forståelse af pædagogikkens
urene og mudrede materie. Vi vil også gerne sige tak til dem, der har taget
imod vores invitation til at kritisere den urene pædagogik, henholdsvis
Stefan Hermann og Per Fibæk Laursen. Begge har været så venlige at
pege på nogle temaer, som vi bør overveje nærmere.
Vi vil også gerne huske hinanden på, at nærværende antologi skulle
have indeholdt en artikel af den dygtige aalborgensiske filosof, Ulla
Thøgersen. Thøgersen, som blandt andet har lavet en række eminente
analyser af forholdet mellem pædagogik og begær, døde i efteråret 2016
af kræft. Hun blev blot 39 år.
Desuden vil vi gerne takke forlaget Klim for at støtte alle tre bøger
og for engageret og kompetent redaktionsarbejde af Camilla Rohde
Søndergaard og Karen Lise Søndergaard Brandt.
Endelig vil vi sige tak til den positivt stemte fagfællebedømmer, som
har haft manuskriptet i hænderne.
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INDLEDNING
THOMAS AASTRUP RØMER, LENE TANGGAARD,
SVEND BRINKMANN
Velkommen til det tredje bind i serien om uren pædagogik. Første bog
i serien udkom i 2011 og den anden i 2014. Selvom de grundlæggende
teser er de samme, har de også udviklet sig undervejs i vekselvirkning
med samfundets og den pædagogiske teoris udvikling og dermed med
bevægelserne i den rene pædagogik selv. I herværende indledning vil vi
forsøge at sammenfatte både den urene pædagogiks udvikling og dens
aktuelle status. Vi vil også svare på noget af den kritik, der har været
fremført. Til sidst fortæller vi lidt om bogens bidrag.
Helt overordnet set betegner uren pædagogik det praktiske og
teoretiske arbejde med at drøfte pædagogikken i dens fulde kulturelle,
historiske og sociale sammenhæng. Denne bestræbelse gælder hele
det pædagogiske spektrum, det vil sige alt fra læringsteori og didaktik
til politik og kulturdebat. Og det gælder lige fra småbørnspædagogik
og til forskeruddannelse. I den urene pædagogik knyttes teorier og
praksisser an til den historie, det indhold, de objekter og de formål,
som det hele virker i og kommer til syne i. Uren pædagogik er derfor
en stedets pædagogik; en stedslighed, der som udgangspunkt er uden
politisk og faglig farve. Det er, for nu at markere et politisk spænd, et
sted for både nationalkonservative og marxister, blot de interesserer sig
for forholdet mellem sted og udvikling. Fagligt set er der plads til både
poststrukturalister, materialister, idealister, teologer, litterater, psykologer,
filosoffer og mange andre. Denne pluralisme har også præget både de to
første antologier og en række af de initiativer og indlæg, som den urene
pædagogik har været inspiration og startskud til. Uren pædagogik er i
den forstand en bevægelse, der både er stridbar og samlende.
Den første Uren pædagogik-udgivelse er som nævnt fra 2011. På det
tidspunkt var evidens- og metodebølgen på sit højeste, og atmosfæren var
præget af efterladenskaber fra 00’ernes identitetspolitik og finanskrise
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samt af et ledsagende fokus på PISA-lister og evidensbaserede metoder.
De toneangivende forskere var enten økonomer eller af systemteoretisk
observans, hvilket passede fint til den teknificerede tidsånd. Men det var
også før de store skole-, gymnasie- og læreruddannelsesreformer, som
kom til verden fra 2012 og fremefter. Derfor havde mange af bogens
kapitler også – for nu at generalisere lidt – et ret overordnet, kulturkritisk
og teoretisk udtryk. Her er et par af de fokuspunkter, som, ud over de
temaer vi nævnte ovenfor, prægede bogens indledning:
For det første drøftede vi et ekspanderende og smalt fokus på metode
og læringsteoretisk kausalitet samt disse elementers sammenkædning
med evidensbevægelsens epistemologiske hierarki. I den sammenhæng
kritiserede vi tilbøjeligheden til at søge efter metoder, som kan rejse i tid
og rum uden sans for indhold, formål og praksis. At denne kritik stadig er
relevant, er for nyligt dokumenteret af Christian Aabro, der har beskrevet
forskellige konceptmetoders indtog i næsten alle landets kommuner inden
for dagtilbudsområdet (Aabro, 2016). På skoleområdet har man ligefrem
PALS-skoler, som er opkaldt efter et adfærdsreguleringskoncept, og det
såkaldte “Visible Learning+” implementeres også med stor systematik i
mange kommuner, indimellem ligefrem ledsaget af et nærmest ideologisk
jubelkor med T-shirts, faner og fællessang.
I den første bog havde vi desuden blik for, at den rene pædagogiks
metodefetichisme havde en politisk-organisatorisk side.1 Vi talte i den
forbindelse om et pædagogisk hegemoni, som involverer forskere, organisationer, politikere, forlag, styrelser og interessenter, og som uden videre
underlægger sig globale ranglister med ledsagende økonomisk defineret
policy. Dette rangliste-baserede hegemoni, hvis eksistens i de følgende
år er blevet bekræftet i mange sammenhænge og af mange forskellige
personer, medvirker til at rive og flå pædagogikken ud af dens praktiske
og kulturelt situerede sted.
I modsætning til de rene pædagogiske processer fremhævede vi
temaer som erfaring, indhold, dømmekraft, sammenstød, påmindelse
og tilsynekomst, tradition og praksis. Det var vores første forsøg på at
markere en begrebslig horisont for den pædagogiske tilgang og for det
sprog, som vi ønsker at udvikle og præge. Dermed knyttede vi an til brede
1 For en nyere drøftelse af ‘metodefetischisme’, se Bengtsen (2015). Bogens
redaktør, Søren Bengtsen, var selv bidragsyder til Uren pædagogik 2 med artiklen
“Dannelse i overflod – om universitetspædagogikkens luksusproblem”.
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strømninger i den pædagogiske idéhistorie, for eksempel pragmatismen,
fænomenologien, oplysningen, antikken og nyere sociokulturel psykologi.
Alene bredden i disse tilgange fortæller noget om, hvor meget den rene
pædagogik har smidt ud. Vi ønskede kort sagt at minde om, at skolen er
en praksis, der ikke lader sig reducere til en specifik metode. Der er et
liv i skolen, som vi skal bevare et sprog til at kunne beskrive – et liv der
fordrer en pluralitet af tilgange og fag, fordi skolen forbereder eleverne
til en ukendt fremtid.
I efterfølgeren, Uren pædagogik 2, fortsatte vi denne linje. I bogens
indledning var der to tilføjelser, som vi gerne vil nævne her. For det første
knyttede vi den rene pædagogik an til de såkaldte ‘simulacra’, det vil sige
begreber og metoder, som får et eget kunstigt og konstrueret liv i medier
og i den offentlige opinion, og som vender tilbage som magtfulde diskurser
uden relation til den praksis, som de udspringer af, og som derfor har
mistet sit sprog og egenart. Som eksempel nævnte vi Kina-forskrækkelsen,
som stod stærkt i 2013-14, og som bidrog til at knytte pædagogikken til
arbejdsmarked og økonomisk vækst.
Derudover fremsatte vi en række teser om betydningen af mål, formål
og rettethed og disses indlejring i den pædagogiske praksis. Det skete
ved hjælp af begreber som mening, frihed, stedslighed, kultur og det at
‘få et virke’ frem for blot ‘at virke med effekt’. Forskningsmæssigt talte vi
for en ægte empirisk vending, hvor man i mindre grad undersøger ‘hvad
virker?’ og i højere grad ‘hvad virker vi for?’, ‘hvad findes?’ og ‘hvad sker?’,
samt for et nærmere slægtskab mellem pædagogiske, psykologiske og
åndsvidenskabelige temaer. Endelig nævnes et gennemgående spørgsmål:
Er der noget ved vores tradition, vi har glemt? Vi blev i den sammenhæng
i en anmeldelse af bogen i dagbladet Politiken ligefrem anklaget for at
være “reaktionære”, men pointen med at se tilbage er ikke kun at blive
der. Det handler også om, at de nye generationer kan vinde muligheder
for at se frem på en selvstændig måde. Som det er formuleret så smukt af
Vera John-Steiner: “Kreativitet bygger på evnen til at se klarere og på at
opdage det, vi ved, men som vi kan have glemt” (John-Steiner, 1997, s. 52).
Vi ønskede således at stå fast på et pædagogisk sprog for at muliggøre
en spændstigt virkende og progressiv skole, der med afsæt i traditioner,
egen praksis og naturligvis de gældende formål har mulighed for at forny
sig. Det er derfor alt for simpelt at henvise os til en eventuel konservativ,
pædagogisk position og at sætte den i opposition til en politisk-administrativ
position, som eksempelvis rektor for Metropol Stefan Hermann forsøger
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på (Hermann, 2016). Vores bog intenderer at vise hen til pædagogikkens
indlejring i en social praksis, hvor det ikke er muligt at bedrive pædagogik
som en ren teknisk disciplin uden at henvise til formål, herunder politiske
formål, der gerne skulle have både en fortid og en fremtid i sig.
Et emne, der ikke nævnes i indledningerne, men som fylder en del
i begge bøgers kapitler, er kritikken af forskellige metakognitivistiske
tilgange, herunder idéen om at lære at lære. Det er især læringsteorien,
der tager skade af den rene pædagogiks syn på læring som noget, der er
knyttet til selvevaluerende processer uden sans for indhold og kontekst.
I begge indledninger nævner vi også kort professor John Hatties arbejde.
Hattie, som er professor ved Melbourne Universitet i Australien og skaber
af en verdensomspændende kursusindustri i form af det førnævnte Visible
Learning, er, som det også fremgår af flere af artiklerne i herværende
udgivelse, et godt eksempel på en radikal metakognitivistisk tilgang, hvor
indhold, formål og pædagogisk tradition systematisk udgrænses.2
På den måde kan man sammenfatte den urene pædagogiske position,
som den ser ud i skrivende stund, på følgende måde:
Uren pædagogik er en kritik af metakognitivistiske og konstrukti
vistiske teorier og politikker, som forsøger at løsrive pædagogikken,
erkendelsen og etikken fra den kulturelle og sociale praksis. Det betyder,
at uren pædagogik er kritisk over for store dele af læringsteorien, som
denne har udviklet sig i diverse radikalt konstruktivistiske former, der
udelukker interessen for verdens objekter og ting. Uren pædagogik er
desuden en kritisk analyse af denne løsrivelses efterfølgende forbrødring
med et pædagogisk hegemoni og dette hegemonis indflydelse på den
politiske og pædagogiske realitet. Dermed har uren pædagogik påtaget sig
en etisk-politisk opgave i samfundet; en opgave som ikke bare er kritisk i
abstrakt forstand, men som netop forsøger at genetablere en fri forbindelse
mellem menneske, pædagogik og sted. Derfor taler uren pædagogik for
teorier om læreprocesser, som er forenelige med en pædagogik, hvor
subjekt og verden både er forbundet og frit vekselvirkende.
Uren pædagogik er et forsøg på at genvinde muligheden for at udvikle vores pædagogiske tradition med begreber hentet fra traditionen
selv og fra teoretiske begreber i traditionens filosofiske, videnskabelige
og praktiske omegn. Uren pædagogik er menneskelig og pædagogisk
tilsynekomst i dens fulde videnskabelige og praktiske sammenhæng.
2

Hatties arbejde analyseres også i bogen Hattie på dansk (Bjerre m.fl., 2017).
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Når disse momenter spiller sammen, rumsterer den urene pædagogik
i samfundet via både kritiske og opbyggelige processer, og det er dette
samspil, som de tre bøger er et medium for at undersøge, udvikle og gøre
på mangfoldige måder.

KRITIKKEN
Det er ikke megen egentlig kritik, bøgerne om den urene pædagogik
har mødt. Det skal dog nævnes, at den første bog blev mødt af en meget
kritisk anmeldelse i Politiken af Poul Aarøe Pedersen, som på daværende
tidspunkt også fungerede som analyseredaktør. Titlen på anmeldelsen var:
“De reaktionære slår igen”, og net-udgaven af anmeldelsen fik titlen: “Forfejlet antologi slår store slag i luften” (Pedersen, 2011). Ja, Aarøe Pedersen
bragte ligefrem bogen i forslag som kandidat til årets dårligste fagbog.
Med sin overskrift demonstrerer Aarøe Pedersen for fuld udblæsning den
misforståelse angående forholdet mellem tradition og fornyelse, som vi
kritiserer. Hvis man, som vi gjorde, drister sig til at foreslå, at traditioner,
kultur og praksis betyder noget for skolen, så er man reaktionær. Vores
pointe er det modsatte, nemlig at hvis man laver pædagogik uden sans for
fortid, sprog, kultur og genstand, så tager man fremtiden fra den næste
generation. Aarøe Pedersen mente også, at bogens bidrag var rene teoretiske
luftkasteller uden empirisk og konkret forankring i skolen. Det er klart,
at vi som universitetsforskere har en vis distance til tingene, men de fleste
inviterede forfattere var pædagogiske fagpersoner med forsknings- og
formidlingsforankring i skolens praksis, og den rene pædagogiks forskere
kan bestemt ikke påberåbe sig nogen særlig nærhed i den sammenhæng.
I Uren pædagogik 2 havde vi inviteret Stefan Hermann til en replik, og
her i Uren pædagogik 3 er det Per Fibæk Laursen, som har været så venlig,
på baggrund af nogle kritiske bemærkninger i en af sine bøger, at takke
ja til at levere en række kritiske perspektiver på vores arbejde (Hermann,
2014; Fibæk, 2016). Disse tekster har indgået i en frugtbar dialog med vores
perspektiver. Til gengæld vil det være relevant at respondere på nogle af
de indvendinger, som professor Lars Qvortrup har fremsat i forskellige
sammenhænge, især fordi hans synspunkter af mange opfattes som en af
landets mest indflydelsesrige eksempler på det, vi kalder ren pædagogik.
Qvortrup mener, at uren pædagogik er et eksempel på “ideologiske
indvendinger”, at den leverer “et dårligt og falsk alternativ”, og at der
er tale om en “kulturkampsposition, som melder sig ud af videnskabens
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diskursive fællesskab”. Vores bestemmelser af den rene pædagogik, som
herved angribes, kalder han for “fantasifoster” og “brændemærkning”
(Qvortrup, 2012, s. 128, 133; Qvortrup, 2015a, s. 25; Qvortrup, 2015b, s.
70). Qvortrup har, som vi ser det, fire anstødssten, som han har fremsat i
forskellige kombinationer i tre forskellige tekster. Qvortrup er naturligvis
i sin gode ret til at fremsætte disse, så for os er det ikke ingenlunde ham,
der er interessant, men den kritik, disse anstødssten er udtryk for
Den første indvending er, at uren pædagogik er et udtryk for det,
Qvortrup kalder for en “fundamentalistisk fænomenologi”, en kategori der
indbefatter prominente folk som Løgstrup, Heidegger og Merleau-Ponty,
og som han sætter i modsætning til den Luhmann-baserede systemteori,
den såkaldte “sociologisk operative konstruktivisme”, som er hans egen
foretrukne tilgang. Med denne betegnelse og dens indhold fortsætter han
sådan set bare den rene pædagogiks radikale opgør med ontologi, filosofi
og normativitet. Vi kan ikke gøre så meget andet end at henvise til, at vi
tilsammen trækker på en bred vifte af teorier, som ud over de fine eksempler, Qvortrup selv nævner, indbefatter folk som Dewey, Kant, Arendt, Jean
Lave, Aristoteles og mange andre. Hvordan det kan munde ud i noget,
der kaldes for fundamentalisme, kan vi ikke forstå. Qvortrup selv har
siden murens fald udviklet en nærmest religiøs tilslutning til sociologen
Niklas Luhmann, som nok resulterer i landets reneste pædagogik. Han er
derudover helhjertet tilhænger af John Hatties radikalt konstruktivistiske
filosofi, han mener, at pædagogikkens opgave er at servicere policy, og
han taler for en omfattende data- og evidensbasering af pædagogik. Til
gengæld overser han med stor systematik alle pædagogikkens klassiske
spørgsmål, herunder de emner, som rejses af den urene pædagogik.
Qvortrups andet kritikpunkt omhandler pædagogik som kausalitet.
Han mener selv, at han faktisk går imod kausalitet qva sit radikalt konstruktivistiske udgangspunkt. I stedet vil han have statistiske og databaserede
korrelationer, der kan pege på processer, som kan optimere forholdet
mellem intervention og effekt. Men den distinktion gør ingen forskel i
vores optik. Det er variationer inden for den rene pædagogik selv, og hele
diskussionen føres jo også i kausalitetens vildeste og simpleste sprogspil
fyldt med læringsmål, interventioner og effekter.
Et tredje kritikpunkt er, at den urene pædagogik skulle være imod
“intentioner”. Men det er skam ikke tilfældet. Faktisk tværtimod, hvilket
blandt andet fremgår af indledningen til Uren pædagogik 2, som vi netop
har omtalt, hvor vi jo argumenterer for mål og formål. Vores pointe
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er blot, at intention og formål har rod i kulturens og det sociales livs
vekselvirkninger frem for i en konstrueret meta-iagttagelse eller i banale
policymål. Som vi ser det, er det faktisk Qvortrup, der reducerer intention
til et policy- og iagttagelsesanliggende, som han derefter kan udsætte for
en ren databaseret organisering.
Et beslægtet kritikpunkt er, at uren pædagogik går imod målstyring,
og i stedet taler for “uhæmmet kompleksitet”, som Qvortrup kalder
det. Men det er også forkert, blot på sin egen finurlige måde: Det er
rigtigt, at vi taler imod læringsmålsstyringspædagogikken, der dominerer
den rene pædagogiks hegemoni, men det er ikke, fordi vi pludselig er
vilde med den kompleksitet, som hos Qvortrup er rent systemteoretisk
defineret. Det, vi taler imod, er simpelthen måden at stille sagen op på,
det vil sige hele forudsætningen for Qvortrups kritikpunkt. Qvortrup
reducerer konsekvent formål til mål, som han derefter teknificerer og
tvinger ned over resterne af den pædagogiske praksis, som han kalder
for kompleksitet. Han mener endda, at den “komplekse” praksis skal
styres med databaseret organisation. Vi taler om formål, tradition, indhold,
kreativitet og frihed i stedet for, og det er her, de virkelige mål og formål
og den virkelige kompleksitet bor.
Et fjerde kritikpunkt er, at distinktionen mellem ren og uren pædagogik er falsk, fordi ingen efter Qvortrups mening vil hævde en ren position.
Ja, som nævnt ovenfor kaldes begrebet om ren pædagogik ligefrem et
“fantasifoster”. At vores begreb har haft en vis polemisk funktion er sådan
set rigtig nok, men begrebet er skam også i allerhøjeste grad i kontakt
med landets pædagogiske realitet. Ikke mindst er Qvortrup og hans
åndsfællers vokabular og argumentation ren som sne. Vi og mange andre
har forklaret det på mange måder, men åbenbart uden effekt. Denne
manglende forståelse for kritikkens nærmere karakter, samtidig med at
man kaster om sig med skældsord og klager, er desværre et kendetegnende
træk ved den rene pædagogiks funktionsmåde.
Ser vi på Qvortrups seneste markeringer, herunder ikke mindst bogen
Forskningsinformeret læringsledelse, så peges frem mod to nye faser i den
rene pædagogik, som vi her vil notere, nemlig det vi kalder for hhv.
hattieficering og dataficering (Qvortrup, 2015). Hattieficeringen vedrører
et fokus på metakognitivt begrundet konceptpædagogik, og dataficering
udtrækker læring som statistisk omsættelige data, der kan bevæge sig
rundt i de magtfulde politiske og administrative systemer som tvingende
strukturer og metoder. Hermed ses en radikalisering af den rene pæda-
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gogiks oprindelige bestemmelse. Man radikaliserer et lokalt metodefokus
til en global og fritsvævende ideologisk metodik, og man radikaliserer
evidensbasering til et omfattende konstruktivistisk og nypositivistisk fokus
på læring som data- og evidensorganisation. Det er som sagt ikke nyt i
filosofisk forstand, men snarere en sociologisk radikalisering af den rene
pædagogiks momenter, som vi beskrev det i de andre bøger.
Disse symbioser mellem teknik, data og metode, som er ledsaget
af et opgør med indhold, tradition og formål, præger store dele af det
pædagogiske hegemoni, vi taler om, og symbiosen er forstærket siden
udgivelsen af Uren pædagogik 2. Når bølgerne går højt, er der tale om et
frontalt opgør med åndsvidenskab og kritik, hvilket også vil fremgå af
mange af indlæggene i herværende udgivelse. Når bølgerne går lavt, er
der blot tale om en form for teknisk glemsel.
Aldrig har der været så meget brug for uren pædagogik i Danmark.

BOGENS ARTIKLER
I bogens første kapitel udvikler Lene Tanggaard en ‘sagspædagogik’.
I denne er det lidenskaben, fordybelsen og begejstringen for sagen,
for fagene, for materialet, for teksterne og fænomenerne, der driver
læreprocesserne. Tanggaard anbefaler, at vi går væk fra den læringsmålstyrede undervisning og tilbage til den indholdsdrevne undervisning.
Det betyder også, at der er brug for et opgør med den konstruktivistiske
ide om, at læreprocesser er rent intrapsykiske. Læreprocesser er netop
interpsykiske, relationelle og urene, fordi de formes og gives et indhold
af noget, der konstituerer selve læreprocessen. De meget eftertragtede
såkaldte metakompetencer kan kort sagt ikke udvikle sig selv, men har
brug for en sag at dreje sig om. Tanggaard advarer mod at fortabe sig i en
forestilling om, at ingen har brug for at lære noget, og at vi blot alle skal
lære at lære. Man lærer at lære ved at lære om noget, og derfor har vi igen
brug for at diskutere, hvad der er værd at lære, hvordan og hvornår. Det
betyder, at vi må diskutere autoritet, retning og formål i pædagogikken
på et langt dybere niveau, end det sker aktuelt.
Dernæst undersøger Kirsten Hyldgaard forestillingen om det blindt
kontrollerede eksperiment som forskningens guldstandard. Hyldgaard
ønsker at undersøge, hvordan og om der i uddannelsesvidenskab kan
være en pendant til det blindt kontrollerede eksperiment. Hvordan kan
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man eksempelvis i forbindelse med et undervisningsforsøg kontrollere for
lærernes eventuelle begejstring ved at være med i et nyt og spændende
forsøg? Hyldgaard understreger, at det i det blindt kontrollerede eksperiment er en forudsætning for undersøgelsens videnskabelige kvalitet, at
forskeren er blindet, mens dette må siges at være en udfordring i enhver
pædagogisk kontekst, hvor undervisning som eksempel er afhængig af, at
underviseren gør sig forestillinger om virkningerne af den intervention,
der foretages. Samlet set advokerer bidraget for en besindelse på andre
teoretiske perspektiver end de, der forudsætter ideer om kontrol, virke og
nytte, for hvordan kan vi være sikre på, at vi har kontrol i en pædagogisk
kontekst – og ønsker vi dette, hvis ideen om et subjekt forudsætter en form
for frihed? Mens den medicinske videnskab for længst har anerkendt ideen
om placebo og dermed også, at det virkningsfulde i en intervention også
kan angå det ubevidste, så trænger uddannelsesvidenskab ifølge Hyldgaard
også til at overveje, hvordan man her kan være blind for at kunne se.3
Erik Schmidt, som selv er lærer, skriver i sit kapitel om, hvordan den
pædagogiske udvikling og praksis ser ud fra en lærers synsvinkel. Pædagogikken befinder sig i en spænding mellem samfund og individ, mener
han, men denne spænding har taget skade og pædagogikken er blevet
opløst i data og synlig læring. Via en inddragelse af den tidligere studielektor i pædagogik Holger Henriksens forfatterskab og med reference til
skolens formålsparagraf argumenteres for, at skolespørgsmål skal forstås
i en bredere og dybere forankring i humanisme, etik, demokrati og
undervisningspraksis. Schmidt har fire små fortællinger fra den praktiske
pædagogik, der bidrager til at understøtte det synspunkt, at læreren
både er ”underviser, didaktiker, samtalepartner, kulturperson og social
integrator”, og at lærerarbejdet derfor er langt mere komplekst, end
det antages i den eksisterende læringsorienterede tænkning. Med disse
overvejelser plæderer Schmidt for en genopretning af folkeskolen og
pædagogisk praksis i en genfundet balance mellem fællesskab og individ.
Thomas Aastrup Rømers kapitel har titlen “Pædagogik og kausalitet”.
Artiklen indledes med en drøftelse af pædagogisk kausalitet, og der
argumenteres for, at aktuel pædagogisk tænkning er plaget af en såkaldt
3 Kapitlet er en udvidet udgave af kronikken “Pædagogikkens placebo” i
Folkeskolen.dk, nr. 14, 2016.

INDLEDNING

17

“omvendt kausalitet” mellem undervisning og læring, hvor årsag og effekt
forveksles, så det faktisk bliver læring, der bliver årsag til undervisning.
Denne forveksling, hævdes det, implicerer et tab af pædagogisk realniveau,
og dette tab er den urene pædagogiks område. Karakteren af dette
realniveau undersøges både på det læringsteoretiske og det filosofiske
plan. Især diskuteres en særlig ontologisk kausalitet med udgangspunkt
i den amerikanske fænomenolog Graham Harmans kausalitetsteori.
Svend Brinkmanns kapitel handler om opmærksomhedens dannelse som
en væsentlig komponent i pædagogisk praksis. Kapitlet tager udgangspunkt
i filosoffen og forfatteren Iris Murdochs forståelse af opmærksomhed
som et etisk ideal, hvor målet er en overskridelse af subjektivitetens
potentielt fordrejende virkninger. I modsætning til tidens udbredte krav
om “selvindsigt” drejer opmærksomhed hos Murdoch sig om “selvudsigt”.
Hertil er knyttet et kærlighedsbegreb, idet kærlighed forstås som en
selvoverskridende opmærksomhed og erkendelse af, at noget andet end
én selv er virkeligt. Det gælder, uanset om genstanden for opmærksomhed
er et andet menneske eller et fænomen, man skal tilegne sig viden om
(f.eks. det russiske sprog). At blive vendt bort fra sig selv og hen imod
tingene er en grundfigur i vestens tænkning, som allerede sås hos Platon,
og kapitlet argumenterer for, at dette grundlæggende er en uren og
ikke-formaliserbar proces.
Hans Henrik Hjermitslevs kapitel fokuserer i særlig grad på, hvordan
den grundtvigske dannelsestradition kan tilbyde et urent korrektiv og
supplement til den rene og abstrakte videns-, færdigheds- og kompetencemålsstyring, der dominerer såvel pædagoguddannelsen som de fleste
andre uddannelser. Problemet opstår, når læring gøres til selve målet for
al uddannelse, da det som sådan er et indholdstomt psykologisk begreb
uden forbindelse til værdier, traditioner, fællesskaber, fag og viden. Et
grundtvigsk korrektiv betyder for det første, at pædagogfagligheden funderes i indhold frem for form. For det andet betyder det, at undervisning
ikke må reduceres til læring, metoder og koncepter, men at det fastholdes,
at den altid udspiller sig som et konkret etisk møde om et bestemt fagligt
indhold. For det tredje, at pædagoguddannelsen kan lade sig inspirere af
den grundtvigske folkehøjskole, hvor verdensåbnende livsoplysning og
kompetencegivende erhvervsuddannelse levede i gensidig vekselvirkning.
I tråd med Tanggaards version af uren pædagogik påpeger Hjermitslev

18

THOMAS AASTRUP RØMER, LENE TANGGAARD, SVEND BRINKMANN

ydermere, at der ikke er et dikotomisk eller instrumentelt forhold mellem
teori og praksis, men at professionsdannelse bedst skabes i et dialektisk
med- og modspil, hvor viden og erfaring fra både uddannelsessted og praktiksted mobiliseres i forbindelse med løsningen af konkrete problemer.
Jan Jaap Rothuizen undersøger i sin artikel “Pædagogikkens fortællinger”
karakteren af det, han kalder for et “pædagogisk projekt”, især med
henblik på at forstå dagtilbudspædagogik. Det pædagogiske projekt
fremskrives som et samlet narrativ med udgangspunkt i John Lockes,
Jean-Jacques Rousseaus og Immanuel Kants syn på børn og opdragelse.
Dermed foreslås det pædagogiske som en treklang af påvirkning, udvikling
og selvopdragelse. Det vises, hvordan dette projekt viser sig som ballader,
åbninger og sprækker i konkrete situationer i den pædagogiske hverdag.
Rothuizen eksemplificerer også systematikkens relevans i en konkret
analyse af det ministerielle projekt “Fremtidens dagtilbud” fra 2012 og
af den aktuelle “Master for en styrket læreplan” fra 2016. Rothuizen
argumenterer for, at det er det lockeske påvirkningsparadigme, der
dominerer i begge initiativer til trods for en vis forskydning mod Kant
og Rousseau i nogle indledende passager af 2016-teksten.
Uro beskrives ofte som skolens største problem i dag. I sit kapitel om “ren
uro” tager Thomas Szulevicz fat i den undervisningsforstyrrende uro i
en diskussion med rene og urene pædagogiske perspektiver. Kapitlets
hovedargument er, at der med den aktuelt dominerende rene pædagogik
– med fokus på målstyring – sker en række ændringer af, hvordan man
forstår og håndterer uro, som paradoksalt nok risikerer at skabe nye
typer af urorelaterede problemstillinger. Szulevicz kommer også med sine
bud på løsninger af urorelaterede problematikker, herunder at skolerne
bør få ro til arbejdet, så lærerne kan få mulighed for at forvalte deres
lærerfaglighed; at gøre det legitimt at tale om disciplin og derigennem
anerkende lærerens rolle som autoritetsfigur; samt at diskussionen om
uro skal løsrives fra den allestedsnærværende pisaficering af uddannelsessystemet, så det bliver muligt at forstå uro som et situeret, mangesidigt
og urent fænomen i skolen.
Jacob Klitmøllers bidrag består af en komparativ analyse af to vigtige
teoretikere i nutidens pædagogiske debat og landskab, nemlig henholdsvis
John Hattie og Gert Biesta. Klitmøller ser disse som hovedeksponenter
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for henholdsvis konkurrencestatens ‘høge’ og den pædagogiske dannelsespositions ‘duer’. Klitmøllers pointe er, at selvom disse forfattere
på mange måder markerer flere indbyrdes forskelle, så er der flere
ligheder mellem disse, end det normalt beskrives. Ved at fokusere på de
negative ligheder, det vil sige det, som de to teoretikere er enige om ikke
at diskutere, kan debatten ifølge Klitmøller åbnes på frugtbar vis, således
at vi får øje på de positive ligheder. De ligheder, der betones af Klitmøller,
er eksempelvis begge teoretikeres enighed om, at teori er nødvendig, og
at ‘quick fixes’ ikke virker. De er også enige om, at metoder ikke virker
i sig selv, men er afhængige af at kunne bæres ind i undervisningen og
oversættes af dygtigere lærere. Lærere skal udover det lære at efterspørge
de programmer, der er gode. Begge sætter også undervisning i centrum
og bygger på en kritik af konstruktivismen, og begge er enige om, at en
snæver målfokusering kan skade skolen.
Frederik Pio drøfter i sit kapitel kundskabsbegrebet og dets relation til
dannelse. Med rod i musikfagets didaktik og almendidaktikken argumenterer Pio for at dannelse og æstetik hænger sammen, men at denne
sammenhæng har trange kår i de eksisterende mål- og kundskabssystemer.
Desuden præsenteres en interessant kundskabsmodel, som markerer
sammenhængen mellem dannelse, læring og undervisning samt, hvordan
denne sammenhæng er indbygget i både elevens og lærerens socialiseringsprocesser. Dermed åbnes det pædagogiske felt, samtidig med at det
nedsænkes i ontologiske og indholdsmæssige processer af forskellig art.
Brian Degn Mårtensson bidrager med artiklen “Den rene urenhed – en
drøftelse af kærligheden til mennesket som absolut postulat i en uren
pædagogik”. Heri argumenteres der for, at pædagogik må finde sin rod i en
ide om kærligheden som pædagogisk førstebevæger. Konsekvensen heraf
er et kritisk syn på evidens-tænkningens “hvad virker?”, fordi man hele
tiden trækkes i retning af en virknings formål og i retning af menneskets og
menneskehedens tilblivelse. Konsekvensen bliver en “ufuldstændig teori
fyldt med sprækker, paradokser og livskraft”. I artiklen trækkes på mange
idéhistoriske kilder, især Kant og Kierkegaard, og dens ideer holdes op
imod Peter Kemps verdensborgerideal. Mårtensson fremskriver på den
måde en helt særlig version af den urene pædagogik, som har rod i en ren
kærligheds begyndelse, og dermed åbner han op for igen at interessere
sig for sammenhængen mellem teologiske og pædagogiske temaer.
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Alexander von Oettingen drøfter i artiklen “Skolens paradoks og det
beskidte princip” to forhold af almen pædagogisk karakter. For det første
argumenteres for, at skolen er konstitueret ved et brud mellem det at leve
og det at lære, samtidig med at både jeget og verden i overensstemmelse
med klassisk dannelsesteori opretholdes til fulde. Dette afstedkommer
en række antinomier og paradokser, som beskrives med reference til især
Dietrich Benner, og som Oettingen mener overses af både evidens- og
dannelsesteoretikere. For det andet drøftes det, von Oettingen kalder for
“didaktisk retfærdighed”, som vedrører social og karrieremæssig selektion
på mange forskellige niveauer. Dette problem, som også benævnes allokeringsprincippet, udvikles med reference til især sociologisk systemteori
og karakteriseres som “beskidt”. Dermed får vi en både paradoksal og
beskidt skole, der især begrundes med systemteori og tysk dannelsesteori
som klangbund.
Endelig har vi invitereret Per Fibæk Laursen til at bidrage, blandt andet
fordi han problematiserer bogens grundbegreb om uren pædagogik.
Laursen mener, at selvom den urene kritik af den rene pædagogik er
bredt rettet mod evidensorienteret forskning og “what works”-tilgangen,
så rammer den kun en primitiv version af denne forskning. Kapitlet
introducerer en distinktion mellem konceptorienteret forskning på den
ene side og syntesedannende metaforskning på den anden, og Laursen
argumenterer for, at sidstnævnte går fri af de urene pædagogers kritik.
Laursen er selv kritisk over for pædagogiske koncepter som læringsstile,
LP osv., idet han mener, at forskningen bag ofte er af dårlig kvalitet, men i
den syntesedannende metaforskning bliver enkeltundersøgelser genstand
for kritisk vurdering og tolkes i sammenhæng med andre undersøgelsers
resultater. Metaforskningen peger ikke på bestemte metoder, men på
såkaldt nonspecifikke kvaliteter, og efter Fibæk Laursens opfattelse
opererer forskerne ikke med kausale eller deterministiske forbindelser
mellem undervisning og læring.
God læselyst

