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Forskning i pædagogik, 
uddannelse og samfund
Hans Dorf og Niels Rosendal Jensen

Formålet med denne antologi er først og fremmest at præsentere en række forsk-
ningsbidrag, som ved deres temaers relevans og deres samlede tematiske varia-
tionsbredde kan gøre den anvendelig i forskellige uddannelser, der kvalificeres 
gennem aktuel pædagogisk sociologisk forskning – ikke blot kandidatuddannelsen 
i pædagogisk sociologi, bachelor- og kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 
eller andre pædagogiske universitetsuddannelser, men også på en række professi-
onsuddannelser, hvor der anlægges et pædagogisk sociologisk perspektiv på profes-
sionens arbejdsområde. Bogen henvender sig med andre ord til uddannelser, hvor 
det er afgørende at kvalificere sine forudsætninger for at forstå og håndtere børns, 
unges eller voksnes liv, læring og socialisering i et samfundsmæssigt perspektiv.
 En forskningsantologi til et fagområde som pædagogisk sociologi er ikke en 
elementær indføring i fagområdets historiske genstandsområder, teorier og metoder, 
selv om de helt selvfølgeligt træder frem i de problemstillinger, der bærer bogens 
enkelte kapitler. Dens udgangspunkt er de forskningsinteresser, som kapitlerne 
udspringer af, med de karakteristiske perspektiver (herunder de forskellige teore-
tiske blikke og de metodiske tilgange), der anlægges på de temaer, der tages op til 
behandling.
 Det er imidlertid et mål, at antologien skal være studierelevant i den betydning, 
at den kan bidrage til at udvikle et kvalificeret kritisk og konstruktivt analytisk 
blik på en række uddannelsesmæssige og pædagogiske temaer, som optræder og 
diskuteres i den nationale og transnationale politiske og sociale virkelighed, som 
vi er en del af, og som vi er omgivet af tidstypiske forståelser af. Bogen tilslutter 
sig det demokratiske ideal, at man som medlem af en profession kan udøve fagligt 
begrundet stillingtagen og indflydelse på sit professionsområde; dens mål er at 
bidrage til et fagligt grundlag herfor, men ikke at foreskrive bestemte professionelle 
løsninger eller handlemåder.
 Antologien er disponeret i fem dele: Første dels tre kapitler beskæftiger sig med 
den pædagogiske sociologis udvikling som faglig disciplin set i lyset af konkur-
rerende forskningsmæssige tilgange og skiftende samfundsmæssige interesser i 
uddannelse. I anden del, der omfatter fire kapitler, behandles en række perspektiver 
på uddannelse og uddannelsespolitik i spændingsfeltet mellem transnationale og 
nationale institutionelle kontekster. Tredje del omfatter seks kapitler, der sætter 
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fokus på forskellige niveauer og dele af uddannelsessystemet – folkeskole, erhvervs-
uddannelse, videregående uddannelse samt bande-exit-programmer. Fjerde dels 
fem kapitler har fokus på social og uddannelsesmæssig ulighed og anerkendelse, 
som behandles teoretisk og empirisk og i relation til specifikke uddannelser eller 
uddannelsesforløb. Femte del udgøres af to kapitler, hvis tema er metodisk, idet 
de – teoretisk og didaktisk – undersøger, hvordan henholdsvis narrative og ople-
velsessociologiske tilgange kan bidrage til den pædagogiske sociologi.

Præsentation af antologiens enkelte kapitler
Del I: Pædagogisk sociologis aktualitet
Kapitel 1, ”Hvad er det særlige ved pædagogisk sociologi?”, er et bidrag til en lang-
varig diskussion, der angår den pædagogiske sociologis egenart. I kapitlet diskuterer 
Christian Christrup Kjeldsen dette ved at sætte den pædagogiske sociologi i relation 
til primært den tyske tradition. Et hovedspørgsmål er her, om pædagogisk sociologi 
er andet og mere end en bindestregsdisciplin, hvor første led leverer genstandsom-
rådet – pædagogik og uddannelse – mens andet led afgrænser perspektivet – det 
sociologiske blik; eller om den er en selvstændig disciplin, der integrerer deskriptive 
og normative tilgange til uddannelse og pædagogik i en samfundsmæssig kontekst.
 I kapitel 2, ”Pædagogisk sociologi og debatten med de kognitive videnskaber”, 
indkredser Jørn Bjerre den pædagogiske sociologis genstandsfelt som det særligt 
sociale gennem en drøftelse af dens forhold til de kognitive videnskaber, idet der 
trækkes linjer tilbage til henholdsvis Chicago-skolen og Pariser-skolen i begyn-
delsen af det 20. århundrede. Der argumenteres for, at studiet af pædagogik og 
uddannelse er del af udforskningen af menneskelig kognition, at sociologien har 
en udvekslingsrelation til psykologien, og at den kognitive sociologi genindtager 
karakteristiske positioner i tidligere sociologi. Kognitiv og pædagogisk sociologi 
vedrører både kognition og affektivitet; men det sociale selv kan ikke bestemmes 
naturvidenskabeligt. Kapitlet afsluttes med en kritisk diskussion af, hvordan den 
lærerstuderendes professionsidentitet fastlægges i en historisk diskurs om teori-
praksisforholdet i læreruddannelsen.
 Kapitel 3, ”Uddannelsessamfundet og den edukative diskurs”, afrunder drøftelsen 
af den pædagogiske sociologis egenart. Hovedtemaet i Jonas Lieberkinds kapitel er 
pædagogiseringen af stadig flere livsområder i det aktuelle samfund og udbredelsen 
af den edukative diskurs. Denne tendens føres tilbage til det moderne samfunds 
begyndelse via tre teoretiske optikker, Rousseaus, Durkheims og Foucaults. Hvor 
pædagogikken hos Rousseau vejleder samfundet om det ahistorisk menneskelige 
(humanitet), bliver dens rolle med Durkheim at vejlede (opdragerne) om individets 
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integration i den sociale orden; med Foucault udvides blikket til ikke blot at iagttage 
pædagogikkens ”forside”, men også dens ”underside” af latente, men alment aner-
kendte samfundsmæssige diskurser og dispositioner. Afsluttende drøftes grænserne 
for en udvidet pædagogisering af samfundet.

Del II: Uddannelse og uddannelsespolitik 
i en transnational kontekst
I kapitel 4, ”Sociale institutioner og det komparative studium af uddannelse”, skelnes 
på samme måde imellem formel uddannelse i særlige institutioner og uddannelse 
i andre, også trans-institutionelle kontekster samt mellem uddannelses eksplicitte 
og implicitte funktioner. Stavros Moutsios bestemmer institutioner som socialt-
historiske, dels knyttet til ”socialt imaginære betydningsdannelser” dels til forskellige 
former for magt. Der skelnes her mellem det politiske – udøvelse af myndigheds-
funktioner – og politik – udfordring af eksisterende institutioner og betydnings-
dannelser. På dette grundlag foretages en metodologisk kritik af den komparative 
uddannelsesforsknings reduktive forsøg på at etablere årsag-virkningsrelationer med 
henblik på at informere myndighedsudøvelse; forståelse af uddannelse i forskellige 
kontekster kræver, at forskeren undersøger de imaginære betydningsdannelser – 
herunder sine egne.
 I kapitel 5, ”Europæisk governance og uddannelse”, fremstiller Marcella Milana 
først EU som et komplekst politisk system, inden for hvilket nationalstater ad en 
række forskellige kanaler og via nye styringsmekanismer stadig kan spille en magt-
fuld rolle; endvidere karakteriseres subsidiaritetsprincippets anvendelse på uddan-
nelsesområdet kort. Dernæst behandles ændringer i medlemsstaternes position, 
autoritet og legitimationsforhold med særligt henblik på at vurdere deres indflydelse 
på EU’s institutioner, idet der skelnes mellem europæisering og ”EU-ficering”, og 
staters strategisk-relationelle natur understreges. Endelig argumenteres der for, at 
den europæiske politiske styring opererer på mange niveauer, der sammenknytter 
arbejdet med uddannelse i EU, medlemslandene og overnationale aktører som 
OECD, og derfor må studeres multiskalært.
 Kapitel 6, ”Livslang læring”, kan læses som en analyse af et konkret eksempel på 
”EU-ficering”. Anne Larsons policy-analyse tager politologisk udgangspunkt i anta-
gelsen om ”’multiple streams” frem for ”rational choice” som grundlag for policy-
formulering i et konkret studie af, hvordan EU’s politik for livslang læring i perioden 
2002-10 transponeres til national politik i Danmark. På EU-niveau identificeres 
to generationer af målsætninger, en humanistisk-demokratisk og en utilitaristisk-
økonomisk, således at man kan tale om kontradiktoriske og uklare (tolkningsåbne) 
mål. I den danske lovgivningsproces om livslang læring finder man til forskel herfra 
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en målsætning, som er mere entydigt erhvervsuddannelses- og arbejdsmarkedsrettet 
og samtidig udtryk for en mere restriktiv finansieringspolitik (med en forskydning 
fra offentlig hen imod privat finansiering), end EU’s prioritering af området lægger 
op til.
 I kapitel 7, ”Organisation og ledelse i pædagogiske institutioner”, undersøges det, 
hvordan organisering, ledelse og vilkårene for medarbejdere på det danske pæda-
gogiske arbejdsmarked i dag- og døgntilbud har ændret sig – set igennem en optik, 
der med Zygmunt Bauman skelner imellem den solide og den flydende modernitet. 
Klaus Kasper Kofod tager i sin analyse udgangspunkt i processerne globalisering, 
modernisering og individualisering, idet han viser, hvordan svækkelsen af natio-
nalstatens stilling og nye offentlige styrings- og magtformer har ændret borgernes, 
herunder offentligt ansattes sikkerhed, tryghed og vished i deres sociale roller. 
Virkningen er delvis afhængig af, hvilken kategori af medarbejdere man tilhører, 
og opleves generationsspecifikt forskelligt; men fælles er en individualisering af 
kravene om ansvar, omstillingsparathed, kompetenceudvikling og ”ansættelighed”.

Del III: Pædagogisk sociologiske perspektiver 
på særskilte uddannelsesinstitutioner
Kapitel 8, ”Undervisningskvalitet, skolepolitiske diskurser, faglighed og lærerprak-
sis”, har som udgangspunkt, at begrebet undervisningskvalitet må forstås som kul-
turelt forankret, og at lærerekspertise med nødvendighed må være mere kompleks 
i praksis end de skolepolitiske og teoretiske pædagogiske paradigmer, som italesæt-
ter den. Hans Dorf præsenterer først et overblik over skiftende diskurser om den 
danske folkeskoles opgaver med særlig vægt på diskursen om faglighed. Dernæst 
argumenteres der for relevansen af et ajourført faglighedsbegreb. På den baggrund 
redegøres der for en komparativ undersøgelse af, hvordan lærere i modersmål (her 
dansk) og matematik reflekterer over deres praksis i lyset af de pædagogiske mål, de 
undervisningsdiskurser og de politiske, sociokulturelle, organisatoriske og situati-
onsbestemte hensyn, muligheder og begrænsninger, som de navigerer og medierer 
imellem.
 Temaet i kapitel 9, ”Fra klasseværelse til læringslandskab”, er udviklingen i 
forbindelserne imellem de didaktiske fortolkninger af rummet, skolens materia-
liseringer samt pædagogik og skoleliv. Lisa Rosén Rasmussens teoretiske inspira-
tionsgrundlag er især ”forbundne fortællinger” (skæringspunkter og forbindelser 
mellem forskellige dynamiske faktorer), ”den spatiale vending” (rummet som også 
socialt konstitueret) og ”agentiel realisme” (materielt-diskursive tilblivelsesproces-
ser). Analysen identificerer skiftende temaer i samspillet mellem pædagogiske, po-
litiske og arkitektoniske diskurser og skolebygningernes materialiseringer og retter 
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derpå blikket imod skolebygningens, skolegårdens og uderummenes udformning 
og anvendelse og imod ud-af-skolen-undervisning. Det konkluderes, at udvidelsen 
og omformningen af skolens rum gør det oplagt at tale om nutidens skoler som 
læringslandskaber.
 Kapitel 10, ”Lærere og læreruddannelse”, peger indledningsvis på tre temaer, der 
har optaget sociologien: skolers og læreres bidrag til social reproduktion, herunder 
af sociale uligheder; skolesystemer, lærerkvalitet og elevresultater; samt drivkræf-
terne i valget af underviserkarrierer. Derpå gør David Reimer rede for udvalgte 
forskningstemaer inden for uddannelsesøkonomi (uddannelseskvalitet) og uddan-
nelsespsykologi (kendetegn ved undervisningskvalitet og betydningen af elevstereo-
typer og lærerforventninger). Uddannelsesøkonomiens metodiske tilgang til studiet 
af lærerkvalitet inden for det såkaldte ’værditilvækst’-paradigme drøftes kritisk. I 
kapitlets sidste del argumenteres der ud fra resultater fra et nordisk læreruddan-
nelsesforskningsprojekt for yderligere pædagogisk sociologiske forskningsindsatser 
på området lærere og læreruddannelse.
 Kapitel 11, ”Når studerendes uddannelsesinteresser udfordrer universitetspæ-
dagogikken”, gør rede for to undersøgelser, der analyserer den motivation, som 
forskellige typer af universitetsstuderende på Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse, Aarhus Universitet, møder deres kandidatuddannelse med, og 
sammenligner den med de forestillinger om et universitetsstudium og den gode 
universitetsstuderende, som universitetslærerne er bærere af. Tilde Mette Juul per-
spektiverer forholdet mellem de respektive positioner konfliktteoretisk og moderni-
tetsteoretisk og i lyset af den fremherskende samfundsmæssige og politiske uddan-
nelsesdiskurs. På den baggrund diskuteres det med brug af Bernsteins begreber om 
pædagogisk diskurs, hvordan universitetspædagogikken kan møde de studerendes 
forudsætninger og motivation og bidrage til deres dannelse.
 Kapitel 12, ”Danske håndværkeruddannelser i et in- og eksklusionsperspektiv”, 
tegner et billede af de håndværksfaglige uddannelser i Danmark over 600 år med 
særligt fokus på, hvordan inklusions- og eksklusionsmekanismer både er indar-
bejdet i den enkelte uddannelses struktur, indhold og sigte og i uddannelsernes 
position i det samlede uddannelsessystem, men historisk antager stadig nye former. 
Ida Juul viser, hvordan disse mekanismer søges opretholdt eller nedbrudt – i det 
førmoderne samfund af lavene og statsmagten, men også gennem klassebaserede 
positioneringsforsøg og -konflikter: i det moderne samfund gennem de faglige 
organisationers kamp om uddannelsernes indhold og sigte, i spændingsfeltet mel-
lem restgruppehensyn og mobilisering af ressourcestærke unge og i konkurrence 
med (udbygningen af) de gymnasiale uddannelser.
 Kapitel 13, ”Alternativer til bande-exit”, omhandler processer, dilemmaer, bar-
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rierer og muligheder, når tidligere medlemmer i bande-/rockermiljøer træder ud af 
deres grupperinger. Line Lerche Mørck analyserer forholdet mellem nye og gamle 
tilhørsforhold og mening i og på tværs af forskellige fællesskaber, uddannelser og 
interventioner. Artiklen følger, hvordan to unge mænd bryder med og overskrider 
deres involvering i henholdsvis en rocker- og en bande-gruppering i en proces, 
og hvordan det delvist lykkes dem at overskride samfundsmæssigt marginale og 
dæmoniserede positioner. Det teoretiske grundlag for kapitlet er kritisk psykologi 
og social praksis-teori; analysen gennemføres metodisk kronologisk i en vekselvirk-
ning mellem empiri og teori ud fra en analysemodel med nøglebegreberne praksis, 
deltagelse, mening/betydning og social selvforståelse og med de involverede som 
medforskere.

Del IV: Social og uddannelsesmæssig ulighed
Kapitel 14, ”Anerkendelse”, tager også udgangspunkt i et konkret udviklings- og 
forskningsprojekt, men har snarere et teoretisk hovedsigte. Niels Rosendal Jensen 
gør først rede for metode og strategi i et socialpædagogisk implementeringsforsk-
ningsprojekt, idet betydningen af forskerens tæthed ved forskningsgenstanden såvel 
som af projektdeltagernes inddragelse i udviklingsprocessen drøftes, bl.a. ud fra 
begrebet responsiv evaluering. Herefter introduceres Honneths teori om anerken-
delsessfærer og -former (og tilsvarende krænkelsesformer); og teoriens tilknytning 
til socialpsykologien demonstreres og kritiseres, bl.a. med sondring mellem politics 
of recognition og politics of redistribution. I forlængelse heraf drøftes en professionel 
tendens til at begrænse anerkendelseskategorien til den personlige sfære, hvorved 
politiske og sociale dimensioner af marginalisering tabes af syne.
 Kapitel 15, ”Mønsterbrydning for drenge på kanten”, behandler et konkret pro-
jekt, hvis formål er at udvikle strategier med henblik på at bryde uhensigtsmæs-
sige mønstre, der bremser læring, trivsel, personlig udvikling og motivation for 
skolegang. Frans Ørsted Andersen gør rede for projektets overvejende psykologisk 
teoretiske udgangspunkter, dets instrumenter til måling af projektets resultater og for 
udvælgelsen af deltagere og skitserer kort projektets didaktik. Herefter præsenteres 
og vurderes resultater fra interviews med elever og lærere i projektet. Afsluttende 
konkluderes der umiddelbart positivt på projektets effekter, idet det samtidig dis-
kuteres, i hvilket omfang og på hvilke betingelser de umiddelbare effekter vil kunne 
overføres til de sociale og institutionelle kontekster, som eleverne vender tilbage til 
efter endt deltagelse i projektet.
 I kapitel 16, ”Forholdet mellem familiebaggrund og karakterer i folkeskolen”, 
vises det efter en kort drøftelse af, hvad karakterer udtrykker, at elevers opnåelse 
af karakterer i skolen korrelerer statistisk med forældrenes højeste uddannelse. 
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Ulf Brinkkjær præsenterer to teoretiske perspektiver til forklaring på den fundne 
strukturelle sammenhæng: Bernsteins teori om sproglige koders og pædagogiske 
modaliteters betydning for socialisatorisk forskelligt stillede elevers reception af 
skolens praksis og Bourdieus teori om kulturel (sproglig) kapitals betydning for 
praktisk og symbolsk sproglig mestring af den kultur, som skolen pålægger ele-
verne. Herudfra og med henvisning til Lareaus empiriske studier drøftes den fundne 
sammenhæng mellem elevers forældrebaggrund og karakterer; og med afsæt i en 
konkret TV-serie drøftes det, hvordan ressourcer og strategier kan bidrage til at 
tackle problemet individuelt og strukturelt.
 Kapitel 17, ”Ulighed og inklusion”, fortsætter de sociale forskelles tematik. 
Charlotte Ringsmose inddrager både skoler og daginstitutioner i sin behandling 
af, hvordan social ulighed danner baggrund for pædagogisk ulighed og dermed 
øger sandsynligheden for eksklusion – som på sin side bidrager til fremtidig social 
ulighed. Den sociale ulighed omfatter flere forhold: arbejdsmarkedstilknytning, 
økonomi, boligforhold, sundhed og uddannelse. Disse forholds sammenhæng med 
børns præstationer vises empirisk. De har alle betydning for interaktion og kom-
munikation i familien og dermed også for barnets kulturelle kapital. Men det er i 
mødet med de pædagogiske institutioner – dvs. i kraft af institutionernes reaktioner 
på børnenes forskellige forudsætninger – at deres betydning effektueres. Her tyder 
forskning på, at mødet mellem barn og institution i den tidlige livsfase har relativt 
stor vægt.
 I kapitel 18, ”Ulighed blandt substantielle friheder”, der afrunder del IV, sættes 
tilgangen Capability Approach ind i den pædagogisk sociologiske kontekst, der 
blev udfoldet i kapitel 1. Christian Christrup Kjeldsen tager afsæt i den politiske 
og uddannelsessociologiske forskningsinteresse i relation til begreberne lighed og 
ulighed i uddannelse, som han udvider med begreberne frihed og retfærdighed og 
illustrerer med en klassisk funktionalistisk tilgang. Herefter tematiseres forbindelsen 
imellem det pædagogisk normative og det sociologisk empirisk deskriptive som et 
både uundværligt og uundgåeligt kendetegn ved den pædagogiske sociologi – et 
dobbeltperspektiv, som Capability Approach honorerer. På denne baggrund udvikles 
kapabilitetstilgangens nøglebegreber i relation til især Nussbaums og Sens teoretiske 
arbejder. Kapitlet afsluttes med en model, der sammenfatter tilgangen i sin helhed.

Del V: Særlige tilgange til pædagogisk sociologi
Kapitel 19, ”Fortællinger, historier og narrativer i biografiforskning”, har som ud-
gangspunkt, at biografiske studier giver adgang til forhold, som en klassisk, struk-
turelt orienteret sociologi har vanskeligt ved at opfange. Der skelnes indledningsvis 
mellem biografier, livsfortællinger, livshistorier og narrativer, og den biografiske 



16

s t u d i e r  i  p æ d a g o g i s k  s o c i o l o g i

Indhold

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

forsknings rødder tematiseres. Herefter vender Marianne Høyen sig imod den 
sociologiske brug af biografiske studier, der bl.a. kendetegnes ved, at biografisk 
materiale belyses med ’teoriens lommelygte’ og derved sættes ind i en mere generel 
sammenhæng, idet hun giver eksempler på konkrete historiske, socialgruppeorien-
terede og tematisk fokuserede sociologiske biografiske studier. Afsluttende drøftes 
narrativets videnskabsteoretiske status som fortælling, bevidsthed og kommuni-
kation, og en række metodiske problemstillinger for biografisk baseret sociologisk 
forskningsarbejde behandles.
 Kapitel 20, ”Om performance og oplevelsesanalyse”, er en metodologisk og 
teoretisk refleksion over et konkret uddannelsesforløb i Materielle Kulturstudier. 
Det er en pædagogisk sociologisk tilgang, der adskiller sig fra, hvad man normalt 
finder i mere traditionelle, strukturelt sociologiske ansatser. Kapitlet indledes af 
to personlige deltagerrefleksioner, hvorpå Flensborg og Nagbøl præsenterer deres 
teoretiske tilgange, der omfatter kropsantropologi, pædagogisk sociologi og ople-
velsesanalyse, hvor de integrerer emotionelle og kognitive, sproglige og kropslige 
erfaringer i forståelsen af sociale interaktionsmønstre. Disse ansatser benyttes og 
diskuteres i en detaljeret karakteristik af forløbets elementer og faser i arbejdet med 
Rodins skulpturgruppe på Ny Carlsberg Glyptotek, idet deltagernes egen oplevelse, 
interaktion, socialisering og dannelsesproces er genstand for pædagogisk sociologisk 
analyse.

Bogens kapitler er skrevet af forskere med tilknytning til Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. En kort præsentation af forfat-
terne findes bagest i bogen. Citater fra fremmedsprogede publikationer er oversat 
af forfatterne eller redaktørerne.

Ulf Brinkkjær var fra denne udgivelses spæde begyndelse stærkt engageret i dens ve 
og vel. Han nåede desværre ikke at se det færdige resultat, da han døde den 24. april 
i år. Med disse ord ønsker vi at udtrykke et æret være Ulfs minde.
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1 Hvad er det særlige ved 
pædagogisk sociologi?
Christian Christrup Kjeldsen

Pædagogisk sociologi vs. uddannelsessociologi
Grundlæggende kan man tage udgangspunkt i, at forskellen mellem uddannelses-
sociologi og pædagogisk sociologi udviskes i den engelske og franske litteratur, 
idet hverken det engelske eller det franske sprog indeholder de muligheder for dif-
ferentiering af begreberne education og éducation (Bauer, Bittlingmayer og Scherr 
2012), som kendes i f.eks. tysk og dansk. Denne forskel og dens betydning er ikke 
fremhævet tydeligt i danske introducerende tekster. Tidligere blev den pædagogi-
ske sociologi kaldt educational sociology på engelsk, hvilket fortsat er den engelske 
betegnelse for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi ved Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse (DPU), hvilket er værd at bemærke, da betegnel-
sen kun sjældent bruges i den engelske litteratur i dag. Der sker nemlig i løbet 
af konstitueringen af fagområdet et skifte fra educational sociology til sociology 
of education, hvor sidstnævnte har været anvendt siden begyndelsen af 1960’erne 
(Rasmussen 2005). Der kan peges på en til tider ganske forskellig forskning under 
samme faglige betegnelse; men forskellene til trods ville denne forskning kunne 
placeres under henholdsvis uddannelsessociologen eller den pædagogiske sociologi, 
hvis man anvendte en tydeligere og mere konsistent skelnen, som den eksempel-
vis findes i Tyskland, og som kan identificeres som én blandt flere konkurrerende 
udviklinger i et historisk perspektiv. Hermed har vi angivet afsættet for den videre 
afgrænsning af den pædagogiske sociologi som selvstændigt fagområde.
 Argumentet for et selvstændigt fagområde findes da også i den tidligste anglo-
amerikanske forståelse af ”What is educational sociology?”. Dette spørgsmål præ-
senteres i et af fagområdets væsentlige tidsskrifter, Journal of Educational Sociology, 
ved dettes første udgivelse i 1927. Her slås der til lyd for, at ”uddannelsessociologien 
ikke er et overfladisk aspekt eller blot en gren af den generelle sociologi. Tværtimod 
er den så at sige kernen i den generelle sociologi, for så vidt som denne er viden-
skaben om det menneskelige samfund” (Ellwood 1927: 25). Der peges på, at det 
særlige ved det menneskelige samfund er, at kulturen er tillært, om end det om 
tidlige samfund nævnes, at ”kultur ikke er afhængig af en formel uddannelse, som 
er blevet indpodet af skolen” (ibid.: 27). Allerede her ses en afgrænsning i den anglo-
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amerikanske udlægning (til forskel fra den tyske udvikling) i retning af en mere 
uddannelsessociologisk end pædagogisk sociologisk profil. Der er dog i den tidlige 
anglo-amerikanske pædagogiske sociologi fortsat et normativt sigte for pædago-
gikken med demokratisk socialisering som mål, idet undersøgelsesobjektet bliver, 
hvordan læring, der foregår i institutionaliserede sammenhænge, kan bidrage til 
demokrati og medborgerskab, ud fra følgende argumentation:

Enhver educational sociology, der baserer sig på en videnskabelig forståelse af den sociale proces, 

vil fastholde, at sådanne sociale studier bør placeres centralt i vore skolers læseplaner. Den vil 

fastholde, at dette især bør være tilfældet i et demokrati med et demokratisk skolesystem; for 

et demokrati er et samfund, hvor det er folket, der er kaldet til at løse sine egne problemer, og 

enhvers mening og vilje til at bestemme visdommen eller dårskaben i den politik, der skal føres 

i et sådant samfund, tæller (ibid.: 30).

En mere distinkt sprogbrug i sondringen mellem uddannelsessociologi og pædago-
gisk sociologi kan findes i den tyske faglitteratur, hvor den pædagogiske sociologi 
(pädagogische Soziologie) ligeledes omkring 1960’erne træder mere i baggrunden, 
mens uddannelsessociologien (Erziehungs- und Bildungssoziologie) som bindestregs-
sociologi blev den mere dominerende videnskab (Böh nisch 1996). Kigger man 
nærmere på disse to beslægtede videnskaber, får man øje på nogle ikke uvæsent-
lige forskelle i deres fokus, som har betydning for forståelsen af den pædagogiske 
sociologi. For at få greb om disse forskelle vil vi kort beskæftige os historisk-kritisk 
og komparativt med den pædagogiske sociologi (Jensen 1987: 85) og se på, hvordan 
normative mål og sociologien som middel kan bringes sammen og udgøre det særligt 
konstituerende ved den pædagogiske sociologi i et historisk lys (Bauer et al. 2012).

Det særegne ved den pædagogiske sociologi
Uddannelsessociologien som videnskab kan defineres således:

Uddannelsessociologien søger at beskrive og forklare uddannelsesmæssige fænomener som 

forhold, der udspringer af sociale strukturer og processer. Endvidere søger den at beskrive og 

forklare de sociale interesser og den sociale betydning, som disse fænomener er forbundet med 

(Dorf 1986: 23).

Den tyske uddannelsessociolog Max Weber påpegede som ’korrektiv’ til f.eks. Émile 
Durkheims strukturalistiske position, at sociologien ikke blot er et spørgsmål om at 
beskrive og forklare, men ligeledes at forstå (Verstehen), endog at forstå den enkel-
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tes forestilling (Vorstellung), som dette kommer til udtryk i menneskelig handlen 
(Weber 1971; 1922).

§ 1. Sociologi (i den her anvendte betydning af dette mangetydigt anvendte ord) dækker: en 

videnskab, som forstår social handlen gennem tydning og derigennem vil forklare dennes for-

løb og virkninger i lyset af dens årsager. ’Handlen’ betyder i denne forbindelse en menneskelig 

adfærd (ligegyldigt om der er tale om ydre eller indre handlen, undladelse eller accept), hvis og 

når den eller de handlende knytter mening til denne. Men ’social’ handlen vil sige en handlen, 

der relateres til andres adfærd og er orienteret imod dennes forløb ud fra den eller de handlendes 

tilsigtede mening (Weber 1922: 1).

Det er disse kollektive forestillinger og den deraf afledte (pædagogiske) handlen, 
som den humanistiske tradition, der er rundet af pædagogikken, giver anledning til 
at finde retning i. Forskellen mellem uddannelsessociologi og pædagogisk sociologi 
findes således ikke i det sociale spørgsmål i pædagogikken, som det kaldtes i den 
tidlige udvikling af socialpædagogikken. Det sociale spørgsmål var nemlig også 
et af afsættene for den tidlige udvikling af pædagogisk sociologi, ligesom det var 
grundlæggende i Durkheims sociologi. I stedet finder vi den afgørende forskel til 
den pædagogiske sociologi i dennes refleksion over, hvad den pædagogiske praksis 
normativt bør bidrage til, mens uddannelsessociologien især beskæftiger sig med det 
sociale som deskriptivt fænomen. Om uddannelsessociologien kan det endvidere til 
forskel fra den pædagogiske sociologi siges, at ”uddannelsessociologien er, ligesom 
familiesociologi eller politisk sociologi, hverken mere eller mindre end anvendelsen 
af sociologiske perspektiver på en af samfundets vigtige institutioner” (Banks 1976: 
1). Uddannelsessociologien bliver derved i højere grad en bindestregsvidenskab 
snarere end et selvstændigt fagområde, og det er tydeligt, at der er tale om mere 
end blot en navneændring. Uddannelsessociologi henholdsvis pædagogisk socio-
logi arbejder med et forskelligt indhold. På den baggrund rejser spørgsmålet sig 
om, hvor pædagogikken så forsvandt hen, da uddannelsessociologien vandt frem.
 Pædagogik bliver i denne korte beskrivelse af udkrystalliseringen af en selv-
stændig pædagogisk sociologi med vilje forstået i en begrænset betydning i forhold 
til den til tider brede udlægning af almenpædagogikken, og begrebet dækker her 
udelukkende den praksis at opdrage og danne individet – altså ikke pædagogik 
forstået som en selvstændig, bred videnskab. Det er da også ganske ”tvivlsomt, om 
man kan tale om pædagogikken som en selvstændig videnskab”, siger Hyldgaard 
(2006: 12). Dette synspunkt kan i en historisk forståelse af den pædagogiske sociologi 
genfindes hos en af de tidlige tyske pædagogiske sociologer, Aloys Fischer, som i 1914 
definerede pædagogik alene som del af opdragelsespraksis, grundet ”Opdragelsens 
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kendsgerning i menneskehedens historisk-samfundsmæssige liv – opdragelse for-
stået som en bestemt praksis, som målrettet handlen” (Fischer 1950a: 5). En dybere 
diskussion af pædagogikkens væsen og af, hvorvidt der er tale om en videnskab, 
rækker ud over, hvad der er temaet her, men det bør bemærkes, at de tyske begre-
ber Bildung, Bildungsfähigkeit og Bildsamkeit kunne kvalificere en diskussion om 
pædagogikkens væsen i relation til praksis og samfundsstrukturer. Argumentet 
herfor findes f.eks. i følgende citat:

Den videregående idé om, at mennesket kan dannes [Bildsamkeit], forudsætter ganske vist den 

grundantagelse, at det menneskelige væsen er udstyret med evnen til at dannes [Bildungsfähig-

keit], men adskiller sig alligevel fra spørgsmålet om, hvorvidt den menneskelige udvikling er 

statisk eller åben, bestemt af anlæg eller omverdenspåvirkning. At dannes betegner snarere et 

universelt gyldigt princip for pædagogisk praksis, som består i at sætte barnet i centrum som 

aktør i sin dannelsesproces uafhængigt af graden af den empiriske realisering af dets dannelses-

potentiale. Pædagogisk handlen oscillerer således imellem barnets nutid og fremtid og støtter 

sig på den uomgængelige præmis, at barnet gennem understøttede læreprocesser selvvirksomt 

gestalter sin dannelsesproces på grundlag af sine individuelle potentialer for at nå til selvbestem-

melse (Driesch ner og Gaus 2010: 16).

Selv om der også inden for det danske pædagogisk sociologiske fagområde findes 
tilhængere af at anse pædagogikken som selvstændig videnskab og divergerende 
forståelser af pædagogikken og sociologiens indbyrdes forhold (Bryderup 2005), så 
pointerer Émile Durkheim klart i følgende reference fra 1922, at ”opdragelse ikke 
er en videnskab, men heller ikke en kunst. […] Pædagogik er ikke undervisnings-
kunst, men opdragerens duelighed (savoir faire), underviserens praktiske erfaring” 
(Durkheim 1973: 2). Dermed bliver den pædagogiske praksis det videnskabelige 
objekt for den pædagogiske sociologi. Dette årsagsforhold kan dog ikke i sig selv 
gøre sociologi, der beskæftiger sig med pædagogisk praksis, til pædagogisk sociologi. 
Pædagogikkens normative udsigtspunkt skal i stedet medtænkes mere klart ved at 
inddrage, hvad der bør være formålet med en pædagogisk praksis. Som Alexander 
von Oettingen påpeger om almenpædagogikken, er der tale om:

en praksisvidenskab, der er normativ i sit udgangspunkt. Det betyder ikke, at den har bestemte 

normer og idealer, den skal affirmere og implementere. Pædagogik er en normativ videnskab, 

fordi den udspringer af den pædagogiske praksis, og er til for den pædagogiske praksis (Oet-

tingen 2010: 203).
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Det er i denne umiddelbart uanselige detalje, at forskellen mellem uddannelsesso-
ciologien og den pædagogiske sociologi kan (gen)findes. Men det er en forskel, der 
gør en forskel. Det er ikke alene relevant for en nyorientering af den pædagogiske 
sociologi, at den kan genfindes, men har også videregående betydning. Denne ind-
sigt udgjorde et fremaddrivende argument i Tyskland i første halvdel af 1900-tallet, 
hvor den pædagogisk sociologiske konstituering som selvstændig videnskab fandt 
sted under betegnelsen Pädagogische Soziologie (Brinkmann 1986; Böh nisch 1996). 
Den teoretiske konstituering af fagområdet Pädagogische Soziologie udspringer ikke 
af sociologien, men af pædagogikken og det sociale spørgsmål i denne. Det skyldes 
påvirkningen fra den tidlige tyske socialpædagogik: ”Den pædagogiske sociologi 
må tages i betragtning i den henseende, at den udviklede sig i indholdsmæssig 
forlængelse af problemstillinger i socialpædagogikken” (Dollinger 2006: 367). En 
tilsvarende fundering af socialpædagogikken kan på dette tidspunkt ikke spores i 
Danmark (Erlandsen 2013).
 I fortsættelse af diskussionen af det normative spørgsmål i den pædagogiske 
sociologi er det endvidere værd at bemærke, at:

særlig relevant for udviklingen af den pædagogiske sociologi ud af socialpædagogikken var 

muligheden for at foretage en handlingsaflastende formulering af samfundsteoretisk relevante 

opdragelsesproblemer. Dette var dog på sin side forbundet med spørgsmålet om normativitet 

eller normativ neutralitet i den samfundsvidenskabelige analyse (Dollinger 2006: 367).

Det giver grundlag for den videre argumentation vedrørende brobygningen mellem 
pædagogikkens egenart og den sociologiske videnskab, at en af de tidlige pædago-
giske sociologer, Aloys Fischer først placerer sig i det socialpædagogiske felt med 
sondringen mellem Tatsache og Aufgabe, mellem fakticitet og normativitet (Nie-
meyer 1998: 110ff, 126ff; Fischer 1950a). Det kunne i vores udlægning også kaldes 
mellem de empiriske forhold og deres normative implikationer. Der er her tale om 
et forhold, som den pædagogiske sociologi i sin konstitutionsfase søgte at forholde sig 
til, og som derved blev et kendetegn for den tidlige konstituering af fagdisciplinen.
 Blandt de første bidrag var Fischers deskriptive pædagogik, dvs. en pædagogisk 
tilgang, hvor de sociale fakta skaber den pædagogiske anledning. Fischer under-
streger, at den pædagogiske praksis over tid udvikler mere og mere komplicerede 
praksisformer, hvilket dog ikke afholder ham fra så tidligt som i 1914 at udtrykke sin 
bekymring for, at denne praksis i højere grad har udviklet sig til en ”naivt-instinktiv 
handlen” (Fischer 1950a: 6). Den pædagogiske praksis tager trods sin udvikling i 
højere grad udgangspunkt i naive instinkter eller ”mavefornemmelser”. Det ene 
øjeblik er det Rousseaus teori, det næste øjeblik pædagogisk praksis som kunst 
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eller som teknik, men til stadighed savner den pædagogiske praksis erkendelser 
eller indsigter (Fischer 1950a). Fischer har tilsyneladende ramt et tilbagevendende 
træk ved pædagogikken.
 I en nyere dansk fremstilling argumenterer Dorf og Rasmussen (2014) for, at 
uddifferentieringen af den pædagogiske sociologi som fagdisciplin almindeligvis 
betragtes som hidrørende fra midten af 1900-tallet. I lyset af den tyske tilblivelses-
proces bør denne datering nuanceres, idet der allerede i 1860’erne i den tyske op-
dragelses- og uddannelsesvidenskab startede en udkrystallisering, som tog kraftigt 
til fra begyndelsen af 1900-tallet med Carl Weiss, Aloys Fischer og Theodor Geiger 
som hovedaktører. Faktisk er der gode grunde til at antage, at konstitueringen skete 
i en informeret vekselvirkning mellem den amerikanske udvikling og den konti-
nentaleuropæiske, idet den tyske (senere i Danmark virkende) sociolog Theodor 
Geiger allerede i 1930 gjorde opmærksom på, at ”fra omkring 1915 kan man tale 
om ’educational sociology’ som en særlig disciplin” (Geiger 2012). Sammen med 
Aloys Fischer argumenterer Geiger ikke bare for en uddifferentiering, men for en 
selvstændig pædagogisk sociologi (Brinkmann 1986).
 Hvor og hvornår den pædagogiske sociologi undfanges, og hvem der tildeles 
faderskabet, afhænger af udsigtspunktet. Set fra sociologien som udsigtsposition 
kan der argumenteres – og bliver der argumenteret – for, at den pædagogiske socio-
logi som uddannelsessociologisk delvidenskab af sociologien først konstitueres fra 
1960’erne, hvilket også ses i tysk sammenhæng (Bauer et al. 2012). Hvis man derimod 
nærmer sig den pædagogiske sociologi fra pædagogikkens side, kan der peges på, 
at de første forsøg på at konstruere den pædagogiske sociologi som videnskab sker 
100 år tidligere, dvs. i 1860’erne (Brinkmann 1986). Af den pædagogiske sociologi, 
som Carl Weiss forstår den, kræves samtidig, at den skal bringe en helhedsorienteret 
tilgang ind (Dollinger 2006; Weiss 1958) – et krav, der stadig har en central plads i 
socialpædagogikken. Weiss argumenterer endvidere for en pædagogisk sociologi, 
hvis fokus er den intentionelle opdragelse, der skal forstås funktionelt som et socio-
kulturelt system (Weiss 1958).
 Der er således fra det pædagogiske udsigtspunkt en dualitet mellem en undersø-
gelse af, hvordan opdragelse og uddannelse fungerer i praksis, og en sensitivitet over 
for pædagogikkens mål. Geiger, der tilhørte skaren af forfattere bag etableringen 
af den tyske pædagogiske sociologi (Brinkmann 1986; Bauer et al. 2012), nærmede 
sig fra sociologiens side (Böh nisch 1996). Derfor kritiserede han da også dem, der 
nærmer sig fra pædagogikkens (og socialpædagogikkens) side, heriblandt Weiss, 
og karakteriserede dem som ”skolefolk, der mangler egentlig sociologisk skoling” 
(Geiger 2012: 88), og deres normative og eklektiske udgangspunkt som værende 
en spekulativ menneskefilosofi. Kritikken hindrede ham dog ikke i samtidig at ar-
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Indhold

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

gumentere for det særligt iboende ved mennesket: ”Mennesket bør understøttes i 
udfoldelsen af sine såvel individuelle som i kraft af sin oprindelse givne sociale anlæg 
inden for rammerne af sin livsverden, der også omfatter dets sociale betingelser” 
(ibid.: 96). Dette tenderer til at blive en antropologisk forståelse af mennesket og dets 
behov som forudsætning for en autonom pædagogik. Geiger argumenterer således 
for, at ”her forbinder en bro den moderne sociologis og den autonome pædagogiks 
bredder. […] den autonome pædagogik gør en dyd af at aflede opdragelsens love 
af det væsensmæssige i selve fænomenet opdragelse” (ibid.: 94).
 Fischer kritiserer i nogen grad Geigers forståelse for, at sociologien bliver pæ-
dagogikkens grundvidenskab og specialiseres til at fjerne opdragelsens mål fra 
moralfilosofien og i stedet sætte pædagogikkens mål ud fra en neutral verdensan-
skuelse. Således peger Fischer senere i udgivelsen Pädagogische Soziologie fra 1933 
igen på forholdet mellem opgave og fakta og argumenterer for, at eftersom:

sociologien ikke sætter normerne for pædagogikken – da al vekselvirkning set i forhold til en 

mulig opgave er neutral – så følger heraf, at hverken opdragelsens mål og formål eller dens 

midler og metoder eller kriterierne for god eller dårlig opdragelse kan udledes af dens karakter 

af socialt forhold (Fischer 1950b: 118).

Fischer tager som skolemand et normativt udgangspunkt og bliver da også fortaler 
for en egentlig selvstændig lærerprofession og en national enhedsskole (Reble 1964). 
På sin vis får Fischer allerede her øje på det forhold, som jeg i kapitel 18 kalder anti-
normativitetens ubevidste normativitet, idet denne stræben uheldigvis medfører, 
at ”sociologien bliver normvidenskab for pædagogikken, der er normvidenskab for 
den opdragende praksis” (Fischer 1950b: 113).
 Også Weiss forholder sig til idéen om en autonom pædagogik, men argumenterer 
for, at en sådan kun kan være relativt autonom, idet den må bygge på en forståelse 
af mennesket, da den ellers vil ende i ren pædagogisk teknologi (Weiss 1958). Weiss 
argumenterer i lighed med Fischer for, at den pædagogiske sociologi og (uddan-
nelses)sociologien både deler metoder og genstand (pædagogik og uddannelse). Det 
særlige ved den pædagogiske sociologi er imidlertid, at denne bruger pædagogikken 
som udsigtspunkt og henter sin forskningsinteresse derudaf. Derved sikres det, at 
”den pædagogiske målsætning forbliver uantastet som opgave for en pædagogisk 
filosofi” (Weiss 1929, citeret efter Brinkmann 1986: 108).
 Denne korte historiske udlægning tilbyder en afgrænsning af den pædagogiske 
sociologi set ud fra pædagogikkens udsigtspunkt, idet den bygger bro mellem pæ-
dagogik som praksis (fakta), pædagogisk normativitet (opgaven) og sociologiens 
værdifrie orientering imod de sociale fakta – både i henseende til, hvordan disse 




