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Introduktion

Pædagogisk antropologi
– et fag i tilblivelse

 John Krejsler, Niels Kryger og Jon Milner

I denne antologi anskuer vi den – i en dansk sammenhæng – relativt nye be-

grebsdannelse pædagogisk antropologi som et fag under tilblivelse. Dette gør vi

vel vidende at forskerne fra Institut for  pædagogisk antropologi ved Danmarks

Pædagogiske Universitet (DPU), som bidrager til denne antologi, allerede har

baggrunde og forankringer i eksisterende forskningsfællesskaber og fagtraditi-

oner der naturligvis afstikker nogle rammer for det nye fags mulige udformnin-

ger. Vores udgangspunkt er imidlertid at se pædagogisk antropologi som en

videnskabelig disciplin der giver mulighed for – med behørig respekt for eksi-

sterende traditioner – at tænke nyt.

Ved dannelsen af Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000 blev det pædagogi-

ske forskningsområde opdelt i en række nye fagkonstruktioner og institutter.

Af disse var ikke mindst pædagogisk antropologi nyt i en dansk sammenhæng.

Som praktisk organisatorisk ramme tiltrak dette institut en række eksisterende

fagmiljøer, hvoraf flere ikke som udgangspunkt definerede sig som ”pædago-

gisk antropologi”. Det har siden da været opgaven for instituttet dels at fasthol-

de og udvikle de af de oprindelige faglige miljøer der har vist sig bæredygtige og

dels at støtte de specifikke fagmiljøer der siden da er kommet til, samt endelig

– og ikke mindst – at skabe en fælleshed der har kunnet give fagkonstruktionen

”pædagogisk antropologi” liv og fylde. Nærværende publikation er især udtryk

for den sidste bestræbelse.

Antologiens redaktører inviterede de videnskabelige medarbejdere ved in-

stituttet til med udgangspunkt i hvad de hver især beskæftigede sig med at

bidrage til formuleringen af den nye disciplin. Dette skulle ikke opfattes som en

spændetrøje, men som en forpligtelse til at forholde sig til pædagogisk antropo-

logi som en ny fagkonstruktion.



6 Pædagogisk antropologi – et fag i tilblivelse

Som man vil kunne se af de forskellige artikler, er der store variationer i

hvorledes forfatterne forholder sig til denne opgave. Artiklerne spænder fra

konkrete eksemplificeringer af hvad der forskes i inden for den paraply som et

universitetsinstitut også er, til direkte og gennemgående at diskutere, og i nogle

tilfælde at forsøge at definere, hvad det pædagogisk antropologiske ”er”.

Hvis man bevæger sig rundt på instituttet, vil man hurtigt finde ud af at der

er en stor faglig bredde. Denne diversitet kan for eksempel ses i spændvidden

mellem på den ene side mere filologisk og diskursanalytisk inspirerede tilgan-

ge (se bl.a. Milners og Kristjánsdóttirs artikler i denne antologi) og på den anden

side en antropologisk–etnografisk feltforskningstradition som præger artikler-

ne i en anden antologi der også er udsprunget af instituttets miljø, nemlig

antologien ”Pædagogisk Antropologi: refleksioner over feltbaseret viden”

(Madsen 2004).

 Denne faglige bredde kan anskueliggøre de mange forskellige ”sprog” der

tales på instituttet. Samtidig kan den også vise at der dagligt åbnes for mulighe-

der for dialoger som kan flytte fagligheder og skabe nyt. Vi betragter det på den

måde at pædagogisk antropologi er midt i en tilblivelsesproces og ved at tage

form som en fagkonstruktion der befinder sig et sted i spændingsfeltet mellem

en ny potentiel monofaglighed og et multidisciplinært mødested.

På denne baggrund vil vi i denne introduktion indkredse tre sider af den kon-

tekst som et institut og en disciplin, der vil kalde sig pædagogisk antropologi,

nødvendigvis må forholde sig til og reflektere over.

Én side af konteksten handler om mulige betydninger som fagkonstruktio-

nen pædagogisk antropologi kan have når den spejler sig i centrale nationale og

internationale forskningstraditioner der ved navne- eller tematisk lighed kan

inspirere til afgrænsningen af fagkonstruktionen.

Et andet forhold drejer sig om den konkrete udformning som begrebsstørrel-

sen pædagogisk antropologi allerede har fået på instituttet på DPU gennem de

over 3 år instituttet har eksisteret.

Og endelig drejer det sig om pædagogisk antropologi som institut på et nyt

dansk universitet hvor forskningens retning og vilkår i høj grad er bundet af

den politiske, forvaltningsmæssige og økonomiske kontekst som sættes af

blandt andet en ny universitetslov, moderniseringen af den offentlige sektor og

forventningerne til den såkaldte vidensøkonomi.
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Hvad er pædagogisk antropologi?
– Mellem pædagogik, antropologi og andre discipliner

Som Mie Buhl dokumenterer det i sin artikel, eksisterer der inden for det tyske

sprogområde et veletableret forskningsfelt der under navnet pædagogisk an-

tropologi har eksisteret som videnskab siden 1950’erne. Inden for denne tradi-

tion henviser Buhl blandt andet til Wulf & Zirfas (1994) der finder det vigtigt at

forstå pædagogisk antropologi i sin historicitet og ud fra et pluralistisk tanke-

mønster hvor mange forskellige discipliner kan bidrage.

I angelsaksiske sammenhænge findes der ligeledes veletablerede forsk-

ningstraditioner under benævnelser som Educational Anthropology, Educatio-

nal Ethnography (Yon 2003), Anthropology and Education (se fx http://

www.aaanet.org/cae/aeq/). Den engelske antropolog Susan Wright, som i 2003

ved instituttet fik det første professorat i Danmark i pædagogisk antropologi,

taler om den pædagogiske antropologi som en disciplin der søger at afdække

kompleksiteten inden for særlige former for social praksis. Det gør hun ved at

beskrive og analysere social praksis gennem flere forskellige ”vinduer” (multi-

site approach) og ved at følge hvorledes bestemte nøgleord (keywords), diskur-

ser og sociale praktikker ændrer sig når de bevæger sig over og tilpasses forskel-

lige kontekster. Hvorledes en sådan tilgang kan tillempes giver hun i sin artikel

i denne antologi en prøve på i relation til, hvorledes universiteterne i England

for nylig er blevet reformeret på en måde, der knytter marked og uddannelse

væsentlig nærmere til hinanden. I denne tilgang til pædagogisk antropologi får

hun følgeskab af sin amerikanske kollega George E. Marcus (1995). Også i en

angelsaksisk sammenhæng er der således tale om en meget blandet flok, som

dels kan have udgangspunkt i antropologi, dels i pædagogik, dels i en blanding

af andre faglige tilgange som etnografi, kulturstudier og diskursanalyse.

I en dansk sammenhæng har der siden 1970’erne været en stærk tradition

for pædagogisk feltforskning. Klasserums- og kønsforskningen, som den blev

udøvet af blandt andet Karen Borgnakke, Niels Kryger og Staf Callewaert, er

eksempler herpå (for en oversigt se Kryger 2004). Desuden har der i den pæda-

gogiske feltforskning været en stærk inspiration fra studier af pædagogik og

uddannelse i den tredje verden som med god grund kunne kaldes pædagogisk

antropologisk eller pædagogisk etnografisk, og som i dag repræsenteres af

blandt andet Ulla A. Madsen, Stephen Carney, Karen Valentin (se fx Madsen

2003 & 2004). Studier af tosprogethed, integration og interkulturel pædagogik
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i relation til skole og uddannelse bærer ligeledes mange pædagogisk-antropo-

logiske træk i tilgange der desuden henter inspiration fra etnografiske feltstu-

dier, diskursanalyse og sociologi hvilket såvel Holms, Horsts og Holmens som

Kristjansdottirs artikler i denne antologi er et udtryk for (se videre Holmen &

Lund 2001; Horst 2003; Moldenhawer 2001 og Jensen 1998).

Dette hurtige skitseprægede udsyn over sider af det som kaldes pædagogisk

antropologi tjener blot til at antyde at tværfaglighed eller multidisciplinaritet i

høj grad synes at være en dyd inden for pædagogisk antropologi (se i øvrigt

diskussionen heraf i Krejslers artikel i denne antologi).

Uddannelsesforskningens mange inspirationskilder

En anden måde at gå til indkredsningen af centrale dele af pædagogisk antro-

pologi på kunne være på tværs af landegrænser at følge de mange studier i

skoling og uddannelse som overvejende henter sine tilgange i antropologi, men

ofte også i sociologi (se bl.a. Levinson & Holland 1996 samt Karabel & Halsey

1977). Ud fra liberale grundantagelser og en overvejende human capital-tanke-

gang var der fra 1950’erne og frem til midten af 1970’erne overvejende fokus på

skolens rolle i et meritokratisk samfund. Man antog at social mobilitet var et

resultat af individuelle talenter og flid. Ud fra et overvejende positivistisk vi-

denskabsideal arbejdede forskere her overvejende med at beskrive uddannel-

sesinstitutioner og analysere resultater som opnåedes på disse institutioner.

Fra halvfjerdserne og frem blev der i stigende grad ud fra mere kritiske til-

gange sat spørgsmålstegn ved disse studier over det meste af Europa. Skoler har

siden da været et felt hvor spørgeskemaer, survey og eksperimenter i stigende

grad er blevet suppleret med og erstattet af undersøgelser af mere historisk-

etnografisk karakter m.m.

Af centrale navne fra 1970’ernes kritiske tradition kan nævnes Michael Ap-

ple (1982), Henry Giroux (1983) og Basil Bernstein (1973) fra en engelsk-ameri-

kansk tradition; Louis Althusser (1971), Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron

(1977) og Michel Foucault (1995/1975) fra en fransk tradition. En stor del af

disse forfattere havde deres fokus på reproduktion med henblik på at karakteri-

sere vedvarende strukturer, oftest klassestrukturer, i kapitalistiske samfund.

Med især amerikansk pædagogisk antropologi udvikledes yderligere et ud-

præget fokus på etniske forskelle. Dette kan i høj grad forklares ud fra det ame-

rikanske samfunds sammensætning samt det faktum at pædagogisk antropo-
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logi i USA også har rødder i en omfattende antropologisk litteratur om socialise-

ring og kulturoverføring i ikke-vestlige, ikke-industrialiserede samfund.

Fra 1980’erne og frem sker der generelt en vending mod det kulturelle. Med

en omfattende introduktion af etnografisk inspireret forskning i uddannelses-

studier udvikledes der gradvist mere nuancerede forståelser af det der nu kal-

des kulturel (re)produktion (cultural (re)production). Den etnografiske vending

tvang forskerne til at bevæge sig væk fra eksempelvis de mere deterministiske

formuleringer af strukturalistisk inspireret marxisme over mod en større sensi-

tivitet for feltets særegenheder i brugen af disse og andre tilgange. Som ikke

mindst Paul Willis fra den såkaldte Birmingham-skole viste det med sit bane-

brydende værk ”Learning to Labour” (1981/1977), problematiserede den etno-

grafiske tilgang i høj grad mange af de deterministiske reproduktionsstudier

ved at vise at selv arbejderklasseelever kunne skabe kulturformer og udvikle

egne subjektiviteter som kunne modstå ideologiske ”bag-om-ryggen”-meka-

nismer, og at skoler ikke bare var entydigt tilpasningsorienterede redskaber for

dominerende ideologier.

Stephen Ball’s kritiske analyser af reformer af uddannelsessystemet kan

ligeledes stå som eksempler på hvorledes den poststrukturalistiske inspiration

kobles med det etnografiske og kontekstnære (Ball 1994 & 2003). Kort sagt

inspireres studier af uddannelse, socialisering og kulturel produktion af et sta-

digt bredere spektrum af faglige og tværfaglige teorier.

Stor inspiration hertil hentedes blandt andet fra Bourdieu og hans samar-

bejdspartnere der udarbejdede nye tilgange til at forstå kulturel reproduktion i

relation til forskellige samfunds privilegiestrukturer (se bl.a. Bourdieu 1996/

1977; Callewaert 1992; med hensyn til arbejder hermed i relation til uddannel-

se i en dansk sammenhæng se bl.a. Petersen (red.) 2001).

Også Foucault-inspireret diskursanalyse udvikles i stigende grad til, eller

efterspørger, felt-sensitive analysetilgange (se bl.a. Popkewitz & Brennan (eds.)

1998; Chouliaraki & Fairclough 1999; arbejde hermed i relation til uddannelse

m.m. i en dansk sammenhæng se bl.a. Dyrberg, Hansen & Torfing (red.) 2000;

Krejsler (red.) 2004). Grounded theory inspirerer ligeledes megen etnografisk

orienteret pædagogisk forskning (se bl.a. Charmaz 2000; Silverman 2000; Alve-

sson & Skjöldberg 1994; med hensyn til arbejder hermed i relation til uddannel-

se m.m. i en dansk sammenhæng se bl.a. Madsen 2003).
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Pædagogisk antropologi og
Danmarks Pædagogiske Universitet

I sin begrundelse for institutopdelingen ved Danmarks Pædagogiske Universi-

tet nævner rektor Lars-Henrik Schmidt at det særlige ved den pædagogiske

antropologi er at den først og fremmest orienterer sig efter de praktiske værdier

i en begrænset kultur hvor man ser udvekslingerne foregå når man ved hvem

der er sammen (2001). Han nævner kulturmødet i bredeste forstand som det

der interesserer denne disciplin, mødet mellem de professionelle og deres ofre,

mellem videnskabsmanden og hans objekter, læreren og eleverne, pædagogen

og børnene, lederen og personalet etc., samt de forhold og organiseringer som

følger heraf. Schmidt nævner desuden et antal metoder som i særlig grad skulle

karakterisere denne disciplin: observationer, deltagerobservationer, dybdeher-

meneutiske interviews og feltarbejde.

På universitetets website (2004) markedsføres Institut for  pædagogisk an-

tropologi som et institut der søger at skabe en sammenhængende forsknings-

mæssig udvikling inden for pædagogikkens feltforskningstraditioner, og sam-

tidig sætter fokus på det kulturelle som forskningsfelt.

Med pædagogisk antropologi er der således tale om et stort felt. Og, måske

som følge heraf, er det en disciplin som samler forskere der ofte har en meget

tværfaglig tilgang til deres studier af en stor variation af pædagogiske felter.

Pædagogik, antropologi, etnografi, cultural studies, sociologi, historie, filosofi,

lingvistik og mange flere discipliner har alle spillet væsentlige roller når for-

skellige forsøg på at indkredse disciplinen gøres af forskellige forskere der re-

præsenterer forskellige tilgange.

Pædagogik og antropologi

Selv hvis man skulle kunne komme til enighed om at pædagogisk antropologi

burde begrænses til koblingen mellem to særligt privilegerede discipliner,

nemlig pædagogik og antropologi, ville problemet med at afgrænse feltet næp-

pe kunne løses særligt entydigt. Denne problematik kan gøres tydelig ved at

stille følgende to spørgsmål: Hvad er pædagogik? og Hvad er antropologi?

Hvorvidt pædagogik er en videnskabelig disciplin i sin egen ret eller snarere

får sin særlige karakter gennem de hjælpediscipliner som den lægger sig op ad,

er et omstridt spørgsmål. Indtil omkring 1900 levede pædagogikken overvejen-

de som en underdisciplin inden for filosofien og forholdt sig til spørgsmålet om
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de praktisk pædagogiske konsekvenser af filosofiens indsigter. Med linjer tilba-

ge til Herbart og frem til 1930’ernes eksperimentalpsykologi og den efterfølgen-

de udviklingspsykologiske inspiration fra blandt andre Piaget og Vygotsky var

megen pædagogik tæt koblet til – om end ikke nødvendigvis underordnet –

psykologien.

Fra 1960’erne og frem har megen pædagogisk forskning stået i dyb gæld til

sociologien i forsøgene på at forstå sammenhængene mellem på den ene side

pædagogik, uddannelse og institutionalisering m.m. og på den anden side stør-

relser som køn, etnicitet og social lagdeling. Dette er ofte gjort med reference til

neo-marxistiske tilgange, kritisk teori, strukturalisme og poststrukturalisme.

Pædagogikkens aktuelle referencer til navne og traditioner som Jürgen Haber-

mas, Anthony Giddens, Niklas Luhmann, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman under-

streger blot afhængigheden af sociologien. Vi kunne her fortsætte med lingvi-

stik, antropologi, historie og flere andre discipliner som pædagogikken læner

sig op ad.

Selv om antropologien utvivlsomt har opnået større anerkendelse som vi-

denskabelig disciplin i sin egen ret, har også denne disciplin mange ansigter,

dels i dens relationer til andre discipliner, dels i dens meget forskellige veje i

forskellige nationale traditioner og i forskellige historiske kontekster (se bl.a.

Barnard 2000). Antropologien har således mange fælles forfædre med filosofi-

en og sociologien, for eksempel Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Karl

Marx og Émile Durkheim, hvor det særligt antropologiske kan være svært at

skelne fra det sociologiske. Det samme gælder de traditioner som er repræsen-

teret af eksempelvis Pierre Bourdieu eller Jürgen Habermas. Man kunne dog

hævde at antropologien har et hovedfokus på kulturen, hvor sociologiens ho-

vedfokus er samfundet, om end disse to størrelser utvivlsomt er svære at adskil-

le på meningsfuld vis i praktiske undersøgelser.

Hvad angår feltstudiet, som ofte opfattes som det særligt antropologiske,

kan det også være svært kategorisk at skelne mellem feltstudier der kalder sig

for eksempel antropologiske, etnografiske, kultursociologiske, politologiske el-

ler cultural studies. Såvel Susan Wright som Bradley A. Levinson repræsenterer

internationalt set antropologer som dyrker den brede tværdisciplinære tilgang

til det antropologiske (se bl.a. Shore & Wright 2000; Levinson & Holland 1996).
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Pædagogisk antropologi som fællesnævner for forskellige
tværfaglige tilgange

Eftersom det åbenbart er så svært at afgrænse den pædagogiske antropologi,

pædagogikken og antropologien, kunne man vælge pragmatisk at rette sin

opmærksomhed udelukkende mod tidsskrifter som kalder sig pædagogisk an-

tropologiske, eller i mangel herpå eventuelt pædagogiske eller antropologiske.

Som det fremgår af denne antologi, ville det imidlertid være en for vilkårlig

metode til at indfange de mange vinkler som repræsenteres af forfatterne og af

forskerne ved Institut for pædagogisk antropologi.

I forlængelse af denne argumentation kan denne antologi derfor ikke ses

som et forsøg på at monopolisere hvad pædagogisk antropologi skulle kunne

være. Antologien skal derimod ses som et udtryk for at forskellige forskere, der

alle har valgt Institut for  Pædagogisk Antropologi som det institut der i særlig

grad passer dem, søger at afklare og udvikle et fællesskab omkring særlige

tematikker, metodiske og teoretiske tilgange som de har valgt at kalde pædago-

gisk antropologi.

Pædagogisk antropologi ved DPU
–  et fag i tilblivelse mellem monofaglighed
og multidisciplinaritet

Ved Institut for pædagogisk antropologi ved DPU er der flere bud på hvordan

pædagogisk antropologi kan forstås. Der er udbredt enighed om at etnografisk

udforskning af felter der har betydning for pædagogiske processer, skal have en

synlig placering. Det samme gælder kulturbegrebet og kulturanalyse som læn-

ge har været en integreret del af etnografisk/antropologisk såvel som pædago-

gisk forskningstradition (se fx Hasse 2002 og Højlund 2004).

I den konkrete forskningsstrategi kan kulturanalysen knyttes direkte til et-

nografiske studier. Men den kan også tage form af analyser der sigter mod at

kortlægge de steder, de artefakter, medier eller tekster der er med til at konstitu-

ere de kulturelle og sociale landskaber hvor de sociale processer finder sted,

uden at der nødvendigvis indgår etnografiske studier i den aktuelle analyse.
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Kulturanalyser på dette grundlag kan spænde fra studier af klasseværelsets

koreografi eller formidling af kunst over analyser af enkeltmedier (fx undervis-

ningstekster, børnebøger eller computerspil) til analyse af internettets virtuel-

le landskaber (se fx Illeris i denne antologi og Milner 2002).

Tekst- og diskursanalytisk tilgang kan endvidere bruges i forbindelse med

analyse af betydningstilskrivninger der bidrager til at nye læringsarenaer op-

står. Dette dokumenteres i Krygers artikel i denne antologi med samspillet

mellem McDonald’s, den svenske läsrörelse, EU-dokumenter og danske børne-

haver som eksempel. En lignende tilgang kan også anvendes til at kritisere

dominerende pædagogiske og læringsteoretiske diskurser i forbindelse med

eksempelvis literacy-begrebet og samtidig åbne op for nye, mere kontekstuali-

serende måder at anskue et sådant begreb på (se Holm i denne antologi).

Pædagogisk antropologi har imidlertid ikke patent på de her nævnte forsk-

ningstilgange. En række andre forskningstraditioner på tværs af discipliner har

i de senere år benyttet lignende teorirammer og forskningsprocedurer som vi

her har identificeret som mulige ingredienser i en pædagogisk antropologi.

Vi ser samspillet med disse andre traditioner som en væsentlig kilde i arbej-

det med  udviklingen af den pædagogisk antropologiske faglighed. Pædagogisk

antropologi får herved samtidig karakter af et multidisciplinært mødested som

for eksempel den engelske cultural studies-tradition eller uddannelsesforsk-

ningens lange tradition for at hente inspiration fra såvel filosofi, sociologi, hi-

storie, antropologi etc.

I det følgende vil vi nævne tre eksempler på hvorledes man inden for insti-

tuttet rammer arbejder med at udvikle en pædagogisk antropologisk faglighed

med afsæt i en flerhed af discipliner.

Medieforskning som eksempel

Inden for medieforskningen opnåede den såkaldte medieetnografi en stærk

position op gennem 1990’erne. Men inden da havde medieforskningen længe

været optaget af at udforske hvordan medier bliver brugt. I starten blev medier

primært studeret gennem effektforskning baseret på en positivistisk forsk-

ningstradition. Senere kom mediereceptionen til. Den interesserede sig for at

afdække sammenhænge mellem medieindhold og seer/lytter/læser-oplevel-

sen. Som en naturlig bevægelse fra dette fokus på mødet mellem det enkelte

medieprodukt og den/de enkelte bruger(e) opstod en interesse for at anskue
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medieproduktets anvendelse i en bredere ramme med inddragelse af den socia-

le og kulturelle kontekst hvori anvendelsen fandt sted.

Som et eksempel på denne bevægelse kan nævnes et temanummer om Me-

dieetnografi i tidsskriftsrækken Mediekultur (Mediekultur nr. 21, 1993) hvori

medieetnografien næsten programmatisk proklameres som den nye trend for

medieforskning med vægten på blandt andet hverdagslivsstudier. På den inter-

nationale scene er David Buckinghams og Julian Sefton-Greens bog ”Cultural

studies goes to school” (1994) en klassiker i denne bevægelse. Her anskues stu-

dier af børn og unges mediebrug i skolen inden for rammen af dels en etnogra-

fisk tradition og dels inden for cultural studies-traditionen.

På DPU har der siden 2002 været satset forskningsmæssigt på medier og IT

gennem forskningsprogrammet ”Medier og IT i et læringsperspektiv”. Her er

inspirationen fra både etnografi og kulturstudier tydelig. Ud over interessen for

pædagogiske processer, udnævnes i forskningsprogrammets grundlag begre-

bet „hverdagsliv“ som en væsentlig indfaldsvinkel idet begrebet repræsenterer

det brede spektrum af socialt, teknologisk, institutionelt og samfundsmæssigt

konstituerede kontekster hvori individer anvender digitale medier, ligesom

programmet har taget begrebet ”kulturmøde” til sig som et af kernebegreberne.

Det beskrives som et møde mellem den kultur mediebrugerne allerede har og

den de møder på internettet eller via tv-skærmen, herunder forholdet mellem

en nationalt forankret kultur og den tiltagende globalisering der findes i et

stadigt ekspanderende medieudbud. En stor del af forskningsprogrammets

medlemmer samt dets ledelse indgår i Institut for  pædagogisk antropologi, og

forskningstraditioner inden for medie-/IT-forskningen udgør en af flere mulige

aktører i multidisciplinære samarbejder inden for rammen af pædagogisk an-

tropologi som fagkonstruktion.

Børn og unge forskning som eksempel

Børne- og ungdomsforskningen har i høj grad gjort brug af kulturanalyser, et-

nografiske studier og andre kvalitative tilgange. Inden for ungdomsforsknin-

gen har den såkaldte Birmingham-skole med dens kritisk marxistisk og semio-

tisk inspirerede tolkning af cultural studies-traditionen været en vigtig inspira-

tionskilde til studier af ungdomskulturer i nordisk sammenhæng (se Bjurström

1997).

Inden for børneforskningen lancerede den engelske antropolog Allison

James i samarbejde med sociologen Alan Prout et nyt ”barndomsparadigme” i
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en artikel der siden da har opnået klassikerstatus, nemlig ”A new Paradigm of

Childhood” (1990/1997). Synspunktet er her at børn skal studeres i deres ”egen

ret”. De skal ses som aktører og kompetente fortolkere af eget liv. Forestillinger

om børn og barndom ses i artiklen som sociale konstruktioner knyttet til be-

stemte sociale og kulturelle kontekster, og forfatterne mener at etnografiske

metoder er specielt velegnede til at skaffe viden der understøtter dette perspek-

tiv.

Siden da har denne tilgang haft stor indflydelse, og etnografiske/antropolo-

giske studier har udgjort en vigtig bestanddel inden for børneforskningen (se

eksempelvis Gulløv og Højlund 2003 samt Olwig og Gulløv 2004). Den kraftige

accentuering af aktør-perspektivet har i de her nævnte værker fået et modspil i

studier af de uomtvistelige magtforhold som børn er underlagt i relation til

voksne (se eksempelvis også Palludan 2004).

På Institut for Pædagogisk Antropologi arbejder forskningsenheden ”Pæda-

gogisk antropologisk børn og unge forskning” i forlængelse af ovennævnte tra-

ditioner. I forskningsgrundlaget på enhedens hjemmeside (juni 2004) hedder

det blandt andet at det pædagogisk-antropologiske forskningsperspektiv in-

den for børn og unge området indebærer ”en særlig forpligtelse til at studere

sociale og kulturelle re-produktionsprocesser i det pædagogiske felt”. Og det

pædagogiske felt forstås som et felt, ”hvor der fra forskellige sociale positioner

(institutionaliserede og ikke-institutionaliserede) og på forskellig vis (ideolo-

gisk, praktisk, diskursivt, økonomisk, teoretisk etc.) investeres i undervisning,

læring, dannelse og opdragelse i forhold til børn og unge”. Enheden kan således

ses som et eksempel på et forskningsmiljø på instituttet der definerer sig dels

som aktør i et multidisciplinært miljø, men også definerer sig inden for ram-

men af den faglighed som udgøres af pædagogisk antropologi (se også Krygers

artikel i denne antologi).

Forskning i professionalisering som eksempel

En væsentlig del af DPU’s forskning retter sig mod de mellemlange videregåen-

de uddannelser samt de (semi-)professioner som uddannes her, såsom lærere,

pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker. En stor del af universitetets stude-

rende rekrutteres ligeledes blandt disse grupper.

Traditionelt har professionsforskningen været nært knyttet til professions-

sociologien som traditionelt har været opdelt i en funktionalistisk inspireret

tilgang og en neo-weberiansk tilgang (se bl.a. Due & Madsen 1990 samt Krejsler




