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Forord

Af Tom Ritchie

Der har i de senere år været en stigende interesse for relationer og
relationstænkning i pædagogiske sammenhænge. Både på skole- og
daginstitutionsområdet og i uddannelses- og udviklingssammenhæn-
ge, har vi i en årrække set et bredt udbud af kurser, efteruddannelser
og publikationer, hvis omdrejningspunkt er den relationelle tilgang
til praksis. På baggrund af denne interesse præsenteres i denne anto-
logi en række nye artikler, hvis omdrejningspunkt er relationers rolle
for liv og læring i skolen.

Bogen henvender sig især til faget pædagogik, men også til de øvrige
pædagogiske fag i læreruddannelsen.

Artiklerne sætter fokus på en række centrale temaer, herunder
relationers betydning for lærerrollen, lærerens kompetencer og rela-
tionelle perspektiver på læring. Det er bogens ambition at give en bred
behandling af sit emne. Derfor inddrages forskellige kulturelle, sam-
fundsmæssige og kritiske perspektiver på relationstemaet og dets be-
tydning for skolen. På baggrund heraf - og for at give læseren et over-
blik over indholdet - er bogen inddelt i fire sektioner.

Af de i alt 15 bidrag er der tre udenlandske artikler i bogen. For-
fatterne er forskere fra forskellige universiteter i Europa, alle med sko-
len som forskningsfelt. Disse artikler tilføjer et internationalt perspek-
tiv til bogen og bidrager samtidig til en bred behandling af temaet
om relationer og skolen.

Relationer i skolen – perspektiver på liv og læring henvender sig til
alle, der interesserer sig for skolen, til studerende på lærerseminarier
samt lærere på efteruddannelsesforløb på CVU’erne.

Med den vedvarende debat om og kritik af skolen, med tidens
stærke fokus på kontrol, evaluering og evidensbaseret undervisning,
og med den nye Folkeskolelovs stærkt formidlingspædagogiske præg

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



6

risikerer vi, at skolekulturer, der i dag fungerer som gensidige lærings-
fællesskaber, på sigt smuldrer, opløses eller bliver irrelevante i folke-
skolen. I denne sammenhæng advarer Lisbeth Lunde Frederiksen i
sin ph.d.afhandling (2006) om, at disse ændringer kan

”få stor betydning for det daglige lærerliv, for elevernes læreprocesser,
motivation, engagement og personlige udvikling og for skolens op-
dragende og dannelsesmæssige opgave. Man må formode, at skolen
på sigt kan udvikle sig mod en skole, der efterhånden drænes for
kommunikation, samarbejde, læringsfællesskaber, kreativitet, til-
lid og indre motivation, og man må formode at konsekvensen af
dette vil blive en skole præget af endnu mere individualisme, over-
vågning, styring og kontrol. Dét må få konsekvenser for skolens
demokratiske dannelsesideal, for opdragelsen af demokratiske bor-
gere og for vores demokratiske samfund.“

Det er mit håb, at bogen kan bidrage til en kritisk debat om disse
tendenser.
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1. Den relationsorienterede lærer

Af Per Schultz Jørgensen

Lærerrollen er under forandring i disse årtier, fra en rolle baseret på
magt – til en ny og mere personlig orienteret rolle, der hviler på egen
myndighed. Måske kan man tale om den moderniserede lærerrolle,
hvor autoritet stadig er en vigtig side ved en lærers opgaver, men hvor
det gamle grundlag er smuldret bort. Dette rolleskift har flere konse-
kvenser, blandt andet at læreren har mistet sine tidligere sanktions-
muligheder og dermed en række af sine effektive virkemidler overfor
eleverne. Den gamle autoritet hvilede på en høj status: Læreren “var”
noget og “stod for” noget. Der var en samfundsmæssig legitimitet
forbundet med rollen. I dag er denne legitimitet mindre tydelig – hvis
den i det hele taget eksisterer – og læreren skal i betydelig udstræk-
ning selv skabe sin autoritet. Det betyder, at dét læreren “står for”,
skal han også selv “stå inde for”. Derfor det personlige og kravet om
troværdighed som en ny og vigtig side ved lærerrollen.

Det er naturligvis ikke sådan, at denne rolleændring er selvvalgt –
eller for så vidt kan fravælges. På den anden side er den heller ikke
påtvunget af nogen myndigheder eller en ny lovgivning. Den hæn-
ger sammen med og er begrundet i et mere omfattende perspektiv-
skift af kulturel og social art. Det er et traditionsbortfald og en
individualiseringsproces, der sætter nye dagsordener for alle sociale
og kulturelle dannelses- og formidlingsprocesser.

Det gælder også spørgsmålet om undervisning: Vægten er forskudt
fra en proces, der er styret udefra – til selve tilegnelsen af kundskaber,
som i højere grad bliver den enkeltes ansvar. Tilsvarende ser vi heller
ikke dannelsesprocessen som et spørgsmål om at følge en afstukket
bane i barndom, uddannelse og karriere. Vi har skiftet perspektiv: Fra
det traditions-bestemte til det individualiserede, fra den indrestyrede
karakterdannelse, baseret på moral, til det ydrestyrede menneske, der
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vægter sociale kompetencer. Og fra det socialt strukturerede livsforløb
til den personlige og individuelle biografi.

Derfor står vi i dag med et opbrud, der også omfatter dannelses-
processer i skolen, og som peger på en ny lærerrolle, der ikke enty-
digt lader sig indramme af præcise krav og beskrivelser. Vægten er ikke
mere entydigt på lærerens undervisning, men hvis lærerrollen stadig
skal have mening, hvordan er da lærerens muligheder for at fremme
en tilegnelse hos eleven, der er personlig? Det svar, der skal forsøges
indkredset, handler om en udvikling frem mod en personliggørelse
af læreren – som det også er en personliggørelse af eleven. De skal
begge på banen med noget, der ligner “nærvær” – mere end blot “til-
stedeværelse”. Denne udvikling er ofte søgt beskrevet som en lærer-
rolle, der er relationsforankret.

Personliggørelsen som udfordring
Det sociale og kulturelle opbrud er ensbetydende med ophævelsen af
mange faste pejlemærker, knyttet f.eks. til regler og forskrifter, auto-
riteter og tilværelsesforklaringer. Derfor ser vi en række nye begreber
for tidsperioden, der alle rammer en eller flere vigtige sider ved op-
bruddet: Informationssamfundet, det postmoderne samfund, det
postindustrielle samfund, det globale samfund, det højteknologiske
samfund – for blot at nævne nogle af de karakteristikker, der er bragt
i forslag. Traditionsbortfaldet og ophævelsen af gamle normer bety-
der nye krav til social orientering. Det er ikke mere de faste profile-
ringer i traditionen – derfor en næsten uundgåelig oplevelse af for-
virring og oplevelse af tab. Det er den udvikling, som sociologen David
Riesman (1969) beskrev som udviklingen frem mod det ydrestyrede
menneske, der befinder sig i en konstant søgeproces. Det er et sam-
fund, hvor strukturen i stigende grad er blevet netværksbaseret
(Castells 2000), og hvor den enkelte må skabe sin identitet gennem
en konstant fortælling om sig selv, og derigennem forsøge at opnå en
social bekræftelse (Gergen 1997) og anerkendelse (Honneth 2003).

Det er en udvikling, hvor ethvert menneske er henvist til en sta-
dig refleksiv overvejelse og løbende erfaringsopsamling (Giddens
1994) i klar bevidsthed om, at man står ret alene med ansvaret for
det personlige projekt, som tilværelsen er for den enkelte: Man ska-
ber sin egen verden i kraft af aktiv deltagelse i den – og efterfølgende
kundskab om den.
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Denne modernitet har sat “personlighed på dagsordenen” (Laursen
2003) fordi den enkelte er i fokus og ustandselig udsat for en direkte
og personlig påvirkning. F.eks. som et bombardement mht. stilling-
tagen, køb, kærlighed, valg, muligheder – ofte velvidende, at der ofte
er tale om en helt ærlig og utilsløret manipulation fra et marked, der
“sælger” personlig livsstil. Men det forhindrer ikke, at den enkelte i
samme proces er underlagt et krav om selvrealisering. Personen
gennemskuer et pres som et påtvunget valg af livsstil, kan måske også
gennemskue, hvad der er i gang, men kan alligevel ikke komme fri af
indflydelsen fra denne påvirkning. Det er tilfældet i karrieren, i kær-
ligheden, i succesen, i børnene og den personlige fremtræden. Alle
steder bliver individualiseringen sat op mod en enorm påvirkning med
krav om personliggørelse i livsstil – og samtidig truslen om et bedrag,
fordi personliggørelsen allerede er udhulet. Man ender måske med at
vælge sig selv i en standardiseret personliggørelse. Det gør ikke pres-
set mindre i retning af selvrealisering, men det gør i perioder måske
ensomheden større, fordi der både er en enorm social konkurrence
om den sociale anerkendelse – og samtidig en forventning om at
kunne klare presset og i hvert fald udadtil se ud som en, der kontrol-
lerer situationen og styrer presset (Bentsen 2005).

Denne frisættelse og kravet om selvrealisering stiller nye og store
krav til børn og unge i deres dannelsesproces. Derfor er spørgsmålet
om lærerrollen betydeligt mere kompliceret end blot et spørgsmål om
grundlaget for autoriteten – indtil videre beskrevet som en ændring
fra magt til personliggørelse. Det handler også om, hvordan læreren
som person kan deltage i en dannelsesproces hos eleven, der handler
om personliggørelse. Læreren er involveret i sin egen selvrealisering
og skal samtidig bidrage til elevens. Hertil kommer en læringsproces,
der sætter dagsordenen for begge processer.

I hvert fald to spørgsmål følger af dette komplicerede lærer-elev
samspil: Det ene er fagligt, det andet personlighedsmæssigt. Det fag-
lige spørgsmål drejer sig om, hvordan lærer-elev relationen kan indgå
i en læringsproces, der skal forløbe som en personlig tilegnelse. Det
mere personlighedsmæssige spørgsmål er, hvordan selve relationen
mellem læreren og eleven kan få et indhold og en form, der sætter
eleven bedre i stand til at forholde sig kritisk til sin afhængighed.
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Læring er brobygning
Læring er perspektivet i relationen mellem lærer og elev, men hvad er
læring? Læringsprocessen, både som undervisning og tilegnelse, har klart
vægten på elevens bearbejdning af de påvirkninger, der finder sted i
skolen og i undervisningen. Tilegnelsen hos eleven er, hvad det drejer
sig om, men hvor der tidligere var en tro på næsten mekanisk tilegnelse
i kraft af undervisning, så ved vi i dag, at det handler om bearbejdning.

Men hvad vil det så sige, at eleven bearbejder som et led i lære-
processen? En rationel læringsmodel vil se lærerens påvirkning (un-
dervisning) i forhold til elevens forudsætninger og derefter de aktivi-
teter, eleven foretager som et led i undervisningen, alt bestemt ud fra
de mål, der er for indlæringen. Det er en lineær model for læringen,
der forudsætter en særlig type af rationalitet: Eleven gør, hvad lære-
ren siger – for at nå de mål, der er sat af læreren, af skolen og af myn-
dighederne. Og videre: Elevens bearbejdning er en digitaliseret ver-
sion af en tankeproces, der er nogenlunde ensbetydende med faser
som under et kaldes “problemløsning”, hvor det drejer sig om for-
mulering af problemet, analyse af situationen, relatering af vidensele-
menter, indsamling af ny viden, konklusioner og nye overvejelser
fremad i processen. Og til slut frem til en besvarelse af den opgave,
der er stillet – af læreren på systemets vegne.

En sådan logisk fremadskridende informations-bearbejdning kan
være et realistisk bud på en stillet opgave, f.eks. af en teknisk natur,
men er en enorm forenkling eller forfalskning betragtet som udtryk
for “tilegnelse”. Det hænger sammen med, at bearbejdningen meget
sjældent svarer til det, der foregår i en tilegnelsesproces. Eleven tæn-
ker selv og gør det på en langt mere omfattende og kompleks måde,
nemlig ud fra sine egne erfaringer og har brug for at formulere sig
selv i processen, ikke kun som svar på noget men som en refleksion
over hele situationen. Eleven konstruerer sin indsigt, dvs. ikke kun
som svar (det er en reaktiv bearbejdning) men fremadrettet i forhold
til kommende situationer (proaktiv bearbejdning).

Det betyder en læringsmodel, der i højere grad er loyal over for
den konstruktion, der reelt finder sted. Enkelt udtrykt er der i ele-
vens erfaringer en “tavs viden”, som er paratheden, der bringes i spil
i forhold til de valg, som eleven foretager i forhold til påvirkningerne.
Det er den implicitte viden, der relateres til den eksplicitte udfordring
ved at eleven konstruerer en ny indsigt på det grundlag. Billedligt:
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Der skal skabes en bro mellem den tavse viden og de nye udfordrin-
ger, og denne bro udgøres af selvets aktive og personlige koblinger
mellem videnselementer.

Denne læringsmodel bygger på en social konstruktivistisk tilgang
(se f.eks. Järvinen og Bertilson 1998), det vil sige den opfattelse, at
virkeligheden skabes i handlinger, i tolkninger og i sociale samspil.
Som det er udtrykt: Den sociale virkelighed er socialt konstrueret.
Undervisning og læring er i eminent grad sociale konstruktioner,
derfor er der ingen vej uden om en synsvinkel på læring, der sætter
elevens egen tolkning ind som en central faktor i hele processen. Dette
er fornemt beskrevet af Jerome Bruner, ikke mindst i hans bog om
uddannelseskulturen (1998). Bruner skelner i sin analyse af læring
mellem fire vigtige aspekter, der alle skal være til stede for at læringen
kan lykkes:

“Det første af dem er begrebet om handleevne: At beherske sin egen
mentale aktivitet bedre. Det andet er refleksion: Ikke blot at “lære
udenad”, men at få det, man lærer, til at give mening, at forstå
det. Det tredje er samarbejde: At dele ressourcerne i den blanding
af mennesker, der er involveret i undervisning og læring. Bevidst-
heden befinder sig inde i hovedet, men den befinder sig også hos de
andre. Og det fjerde er kulturen, de måder at leve og tænke på,
som vi konstruerer, forhandler, institutionaliserer og til slut (efter
at alt har sat sig) ender med at kalde “virkeligheden” for at bero-
lige os” (Bruner 1998, s. 151-152).

Det fine ved Bruners indkredsning af læringsprocessen og dens for-
udsætninger er, at han ikke forfalder til blot at gøre processen til ren
tolkning eller en individualiseret proces. Han fastholder personens
ansvar – i en social proces: Det handler om både refleksion og samar-
bejde. Det er disse sider ved læringen, der af andre socialkonstruk-
tivister er beskrevet som læringens sociale (og nødvendige) “gyldig-
gørelse”. Det betyder, at selv en nok så individualiseret læringsproces
kræver den “objektivering”, der finder sted i det sociale rum: Det er
her den enkelte ser sin viden som sand og som gyldig i kraft af den
sociale tilslutning og bekræftelse (Berger og Luckmann 2004).

Under alle omstændigheder er personen og dermed selvet videns-
konstruktionens egentlige operatør. Derfor kræver læringen, at dette
selv hos eleven tør begive sig ud i brobygningen med dens tolknin-
ger, konstruktioner og sociale forhandlinger. Og derfor forudsætter
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