
1 

 

INDLEDNING 

Jeg vil først etabler et udgangspunkt for besvarelsen af opgaves to hovedspørgsmål, ved at forsøge 

at definerer hvordan begrebet pædagogisk intervention skal forstås. Definitionen vil fører over i 

første del af opgaven hvor jeg vil analyser læring for livet, og analysen vil lede til anden del hvor 

jeg vil se på andre interventionsformer end dem i casen, inden jeg vil afslutte med min konklusion. 

UDGANGSPUNKT 

”Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved intervention i personers udvikling 

af kompetence (Nissen, forelæsning 02/09/2008 slide 2)”. Intervention kan mm betyde indgriben 

(Gyldendals fremmedordbog, 1979), og en sådanne må formodes ikke værende i stand til at stå 

alene: Der må være nogen der griber pædagogisk ind, og nogen hvis udvikling er mål for denne 

pædagogiske indgriben. Den pædagogiske intervention syndes således at indeholde fire 

komponenter, og spreder jeg mit forsøg på en definition lidt ud så det også omfatter den udleverede 

case kommer jeg frem til følgende betragtning: Aktørerne der intervenere må være læring for livets 

kursusledere, de kronisk syge kursisters udvikling må være genstandende interventionen retter sig 

mod, endemålet som interventionen skal resulter i må være at kursisterne bliver fx hjulpet 

(/udviklet) fremad i deres tilværelse (ved at lære fx at passe bedre på sig selv
1
), og midlerne der 

benyttes for at nå dette mål må være fx de tre forskellige besøg
2
  (Nissen, forelæsning 02/09/2008). 

 Den pædagogiske praksis i casen, læring for livet, syndes således at være et forhold mellem en 

bestemt individuel udvikling og den målrettede pædagogiske interventionen heri. De to begreber 

skal forstås som definerende og afgrænsende hinanden (Nissen, 2006): Dvs. i forholdet er de 

kronisk syge kursisters udvikling bestemt (af læring for livets kursuslederes må det formodes) til at 

være rettet mod at lære fx at passe bedre på sig selv
3
, og interventionen er målrettet deri at det er 

netop denne bestemte udvikling der er målet, som den pædagogiske interventionen skal resulter i.  

 

                                                   
1 Bilag 1: s.1 
2 Logbog 18.09.08, 02.10.08 & 06.10.08 
3 Bilag 1: s.1 
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Ved kursets slutning kan kursisterne altså ved hjælp af læring for livets målrettede intervention 

opnå (det af kursusledernes må det formodes ligeledes fastsatte udviklings mål) at have lært fx at 

passe bedre på sig selv
4
. 

 Læring for livet syndes således, på baggrund af intro siderne i det vedlagte materiale
5
, at have 

sat dets kronisk syge kursisters udvikling som et positivt mål for dets interventioner (Et positivt mål 

er noget der er bestemt og som tilstræbes/søges opnået i praksis, og, det står i modsætning til et 

negativt mål, der retter sig mod ophævelse eller undgåelse af noget (Nissen, 2006)), men, det er ikke 

kun individets udvikling som interventionen er rettet mod, for der er altid nogen der udøver 

(interventionen i) praksissen (ibid.). 

 Dette giver to subjektpositioner (aktøren, og den hvis udvikling er genstand), og gør den 

pædagogiske relations inter-subjektivitet central i et psykologisk fokus, og netop problemerne ved 

inter-subjektiviteten angiver sammen med bestemtheden (af udviklingen) en række 

problemstillinger der vedrører magtforhold: Hvem bestemmer, og over hvem? (ibid.). Dette 

spørgsmål finder jeg interessant, og derfor finder jeg det relevant at fortsætte med at analyser læring 

for livets interventionsformer, tanker og erfaringer ud fra bl.a. Kaspar Villadsen og Michel 

Foucaults perspektiver, med fokus på interventionsformernes psykiske aspekter, og eventuelle 

problemstillinger der deraf måtte fremkomme. 

DEL 1: BESVARELSE AF SP 1 

Kan man som en begyndelse anskue læring for livets to intro sider
6
 som givende udtryk for en 

liberal styringspraksis, og en bestemt fremstilling af individet: Dvs. gives der udtryk for en 

tankegang der definerer de kronisk syge kursister læring for livet introducer sig til, som værende 

individer med en iboende autonomi, ansvarlighed og kapacitet til at træffe selvbevidste valg, der 

samtidigt ikke har realiseret disse kvaliteter (Villadsen, 2003), og som derfor burde deltage i læring 

for livet, for at få hjælp til denne realisering? 

 Læring for livet introducer sig til kronisk syge mennesker der fremstilles som individer, der er 

defineret via hvordan de har det, og hvordan de ikke har det. 

 

                                                   
4 Bilag 1: s.1 
5 Bilag 1: s.1&2 
6 Bilag 1: s.1&2 
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Argumentet for dette er for det første en vifte af eksempler på hvad kronisk syge individer måske 

oplever i deres hverdag: På grund af deres sygdom oplever de fx måske at de er gået i stå
7
. For det 

andet undlades ”måsket” i læring for livets beskrivelse af hvordan kronisk syge individer ikke har 

det, og i stedet syndes der at ske en bestemmelse af hvad kursisterne ønsker, deri at læring for livet 

tilbydes til kronisk syge der gerne vil lære fx at passe bedre på sig selv. Læring for livet syndes 

således dels at (forud)bestemme at de kronisk syge individer gerne vil havde det bedre, men læring 

for livet syndes samtidigt også at (forud)bestemme at individerne har brug for hjælp, og at læring 

for livet kan ”hjælper dig fremad i din tilværelse”
8
 ved at kunne svarer på hvordan man fx lære at 

passe bedre på sig selv. 

 Jeg vil på baggrund af dette argumenter for at læring for livet i sin intro
9
 giver udtryk for en 

tankegang der afspejler en styringsstrategi, som opfatter frihed og autonomi som en forudgiven 

realitet, men, samtidigt også som noget der skal fremelskes (Villadsen, 2003): Læring for livet 

syndes at give udtryk for at dets kursister er besiddende en iboende autonomi, ansvarlighed og 

kapacitet til at træffe selvbevidste valg (de kan hjælpes til at lære at passe bedre på sig selv), men, 

kurset giver også udtryk for at disse kvaliteter ikke er realiserede (de har brug for hjælp) (ibid.). 

 Dermed vil jeg også argumenter for at læring for livet syndes defineret ud fra hvordan dets  

kursister har det, og hvordan de ikke har det:  Læring for livet definer og afgrænser hvad dets 

mulige kursister er (kronisk syge individer), og kursisterne definer og afgrænser ligeledes læring for 

livet (som værende et kursus for kronisk syge individer). Kurset forudsætter således nogle bestemte 

kursister som værende genstand for dets målrettede intervention, for uden disse bestemte kursister 

var der intet at være målrettet mod. 

 Læring for livet kan således anskues som en praksis hvis kursusledere målrettet intervenere i 

deres kronisk syge kursisters udvikling, så disse får en bestemt selvopfattelse: De skal realiser sig 

selv, og interventionen fjerner de barrierer (fx at være gået i stå pga. kronisk sygdom
10

) der 

forhindrer dette (ibid.). 

 

 

                                                   
7 Bilag 1: side 1 
8 Bilag 1: side 1 
9 Bilag 1: side 1&2 
10 Bilag 1: side 1 
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Her syndes læring for livet at indeholde en problematik: At kursisterne skal opnå at realiser sig selv 

(ved fx at vende tilbage til arbejdet
11

) syndes således som værende et positivt mål, men at læring for 

livet via interventionen skal ophæve nogle barrierer (ved fx at fjerne kursistens oplevelse af ikke at 

kunne passe sit job
12

) for at dette kan lade sig gøre, syndes at være et negativt mål. For at finde ud 

af om denne problematik holder vil jeg her først se på hvilken magt der udøves i læring for livet, og 

derefter se på de interventionsformer som magten af stede kommer. 

Magtudøvelse: 

Magten der udøves i det sociale arbejde søger at konstituere bestemte former for individer, og et af 

de centrale principper der gælder er at yde klienten hjælp til selvhjælp, og derved myndiggøre 

denne: Man respekter altså det selvforvaltende individ, men intervenere samtidigt for at skabe 

forandring af samme. Dette er et dilemma deri at det kræver at fx læring for livet skal balancer 

mellem at udøve en magt over for sine kursister der styrker kursisternes magt over sig selv, men 

samtidigt må netop kursisternes egen magt ikke undertrykkes (Villadsen, 2003). 

 Læring for livets kursister ses således på den ene side som værende ansvarlige og autonome 

subjekter (De får kursusindholdet udleveret så de kan forberede sig til næste gang
13

) med 

ukrænkelige suveræniteter (De har alle tavshedspligt
14

), men på den anden side ses kursisterne også 

som individer der kræver fx aktivering (ved fx at deltage i kurset), og motivation (fra fx ”diætisten” 

mhs madvaner
15

) pga. deres manglende selvbevidsthed og selvkontrol (som kommer til udtrykke i 

logbogsrefleksionerne efter ”Lene” & ”Flemmings” besøg
16

 (som jeg vender tilbage til i 

interventionsafsnittet).) (ibid.). 

 Kursisterne skal altså være eksperter mhs til egene valg og visioner (De konstruerer 

handleplaner og definerer selv hvad de gerne vil blive bedre til
17

), men det er ikke alle valg og 

visioner (såsom at være uærlig og leve på en livsløgn
18

) der kan accepteres som værende realistiske, 

selvstændige og ansvarlige valg (ibid.). 

 

                                                   
11 Bilag 1: s.1 
12 Bilag 1: s.1 
13 Logbog 4/9 - 08 
14 Logbog 4/9 - 08 
15 Logbog 18/9 - 08 
16 Logbøgerne 2/10 & 6/10 – 08 
17 Logbog 11/9 – 08 
18 Logbøgerne 2/10 & 6/10 – 08 
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En af måderne det sociale arbejde håndterer denne balancegang mellem at respektere det 

selvforvaltende individ, og samtidig ville underkaste det forandringsprocesser, sker gennem den 

magtform som Villadsen kalder objektivering af klient-problemer: Her afgrænses arbejdet med 

forandring til at omhandle isolerede objektive aspekter ved individet, der således samtidigt kan 

respekteres som værende både autonomt og suverænt (Villadsen, 2003). 

 Spørgsmålet er så om læring for livet benytter denne magtform: Er kursets målrettede 

interventionsformer rettet mod (forud)bestemte isolerede objektive aspekter ved kursisterne, som 

dermed kan fremstilles som objektive problemer der hindrer kursisten i at realiser sig selv? Er det 

med andre ord ikke fordi kursisten er kronisk syg der er problemer, men fordi kursisten fx har en 

forkert indstilling til sig selv (ibid.), eller, er interventionerne rettet mod det kronisk syge autonome 

og suveræne individ? 

Interventionsformer: 

For at svarer på dette vil jeg her se på dels hvilke aspekter ved en kursist der kan være objekter for 

”manipulation og styring (ibid. s: 204), dels se på de konkrete interventionsformer man kan se i 

læring for livet, samt samlende se på om disse interventionsformer er rettet mod objektive aspekter, 

eller mod individet. 

 Kaspar Villadsen bruger Torben Berg Sørensens bog ”Metodebog for projekter – aktivering og 

forrevalidering (ibid s: 203.)” som eksempel på hvordan man via isolering af objektive klient-

problemer kan udfører socialt arbejde. Berg Sørensens bog prøver at skelne mellem de 

arbejdsmarkedsrelevante aspekter og de private aspekter ved klienters livsførelse, men skelnet 

syndes svært at fastsætte præcist (ibid.). Jeg vil dog i denne kontekst bibeholde distinktionen, og 

prøve at se om den i læring for livets tilfælde, er udskiftet med distinktionen rask / kronisk syg. 

 Af aspekter ved en klient som kan isoleres og objektiveres nævnes for det første, forkerte 

opfattelser af verden, og af klienten selv. Forkerte opfattelser som disse kan ifølge Berg Sørensens 

bog bearbejdes og elimineres så man får bragt klienternes grundindstilling tilbage (ibid.). 
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Spørgsmålet er så om der er tegn på at læring for livet qua en mulig distinktion mellem rask/kronisk 

syg prøver at bringe en sådanne grundindstilling (Dvs. rask) tilbage i sine kursister, ved at 

intervener i deres ”forkerte” opfattelser af verden, og af dem selv, som årene som kronisk syge 

måske har frembragt?  

 Jeg vil indtil videre argumenter for at det er der, og vil først baserer min argumentation på 

logbog 06.10.08 hvor kursisterne får besøg af ”Flemming” der er præst, og terapeut. I logbogen  

tales der bl.a. om kontraster: Fx solskin/regn, fortrængte følelser/at dele sine følelser, og om at 

fortrængte følelser kan lede til fx fysiske smerter, mens man ved at dele sine følelser kan komme 

lidt videre. Kan denne kontrastdialog ses som en intervention i kursisternes udvikling, der prøver på 

at bearbejde og eliminer deres ”forkerte” opfattelse af verden, og af dem selv: Dvs. er der her tale 

om at ”Flemmings” intervention isoler og objektiver nogle følelsesmæssige aspekter ved 

kursisterne, i modsætning til at interventionen er rettet mod kursisterne som suveræne individer? 

 Da det er svært at sige noget definitivt baseret på så lille et indblik i tanker og erfaringer som 

dem i logbogen, vil jeg trække min egen argumentation tilbage, og indtil videre sige at der syndes at 

være tendenser til det, men, jeg vil til gengæld samtidigt argumenter for at den nævnte problematik 

omkring læring for livets målsætning som værende svært definerbar som enten positiv eller negativ, 

holder stik. 

 Hvor den pædagogiske intervention (bl.a.) er bestemt ved sit positive mål (som noget man 

udviklingsmæssigt kan opnå (Nissen, forelæsning 02/09/2008 slide 8)), så er de klinisk / 

terapeutiske bestemt ved interventionens objekt, og yderligere kun negativt gennem dens mål: Den 

terapeutiske praksis’ mål er at således at ophæve bestemtheden (fx sygdommen) som definer den 

(Nissen, 2006). Da kursisternes sygdom er kronisk må man formode at denne ikke kan ophæves, 

men isoleret set kan de følelsesmæssige (måske medfølgende) aspekter af sygdommen behandles 

(logbogen slutter med at ”Flemming” vil vende tilbage og fortælle om depression): Logbog 

06.10.08 giver således udtryk for at fortrængte følelser kan lede til fysiske og psykiske symptomer, 

men disse kan undgås hvis blot man ikke fortrænger, og i stedet (via fx ”Flemmings” fortsatte 

behandling) deler sin følelser, selvom dette kan være svært. 
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Målet for læring for livet via ”Flemmings” intervention syndes således at være negativt, deri at 

”Flemmings” form for intervention ikke blot syndes at angå en ophævelse i udviklingsmæssig 

(behandlings) forstand, men også syndes at angå en reproduktionsmæssig forebyggelse via 

undgåelse (Nissen, forelæsning 02/09/2008 slide 8), som led i en genindstallation af en ”rask” 

grundindstilling i kursisterne (Villadsen, 2003). 

 Jeg vil på baggrund af dette derfor alligevel argumenter for at ”Flemmings” intervention søger 

at isoler og objektiver nogle følelsesmæssige aspekter ved kursisterne (/deres terapeutiske aspekter), 

og dermed ikke har kursisternes udvikling som suveræne individer som sit (negative) mål (ibid.). 

Da den pædagogiske og den terapeutiske interventionsform dog kan overgå i hinanden (Nissen, 

2006) vil jeg ikke betegne denne af læring for livets interventionsformer som værende helt 100% 

terapeutisk. Jeg vil i stedet argumenter for at læring for livet her har bestemt dens interventions mål 

for bredt, så kurset således er endt med at udviske grænserne mellem den pædagogiske og den 

terapeutiske intervention (ibid.). Dette argument vil jeg underbygge med logbog 18.09.08 hvor 

”Diætisten” er på besøg. 

 Ved en for bred bestemmelse af interventionens mål, kan man risiker at ende i varianter af 

klinisk psykologi hvor sundhed er noget positivt, frem for fravær af sygdom: Dette kan også 

udviske grænserne mellem pædagogisk og terapeutisk intervention (ibid.). ”Diætistens” 

interventionsform vil jeg således argumenter for at man kan stille spørgsmålstegn ved: Hvis 

sundhed således defineres som værende fravær af sygdom (eller problemer), kan kronisk syge 

mennesker kun være sunde, hvis man objektiver og isoler enkelte aspekter ved dem, som værende 

genstand for sundheden: Fx mad.  

 Dermed vil jeg argumenter for at læring for livet via denne interventionsform, også her, ikke 

blot udvisker grænsen mellem den pædagogiske og den terapeutiske intervention, men også isoler 

og objektiver nogle bestemte (sundhedsfremmende) aspekter ved kursisterne, og dermed ikke har 

kursisternes udvikling som suveræne individer som sit (i dette tilfælde positive) mål (man må 

formode at ”Diætisten” og kursisterne skal opnå sundhed, og ikke ophæve denne). 
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Mit afsluttende argument for at læring for livet qua en distinktion mellem rask/kronisk syg har som 

mål at prøve at bringe en (rask) grundindstilling tilbage i sine kursister, tager udgangspunkt i at 

Berg Sørensen også nævner at man kan bearbejde (isolerede og objektiverede) adfærds eller 

livsstilsmæssige aspekter: Fx klienters talemåle og umiddelbare fremtræden (Villadsen, 2003). 

 I logbog pr. 2. oktober 2008 fortælles at kursisterne har haft besøg af ”Lene” der fortalte om 

betydningen af tale, og kroppens holdning, eller mangel på samme, i både det private og det 

offentlige. Fx kan det at gentage noget til sin partner, eller få noget gentaget af det offentlige, lede 

til øget forståelse
19

, og dermed syndes ”Lene” at udøve endnu en interventionsform der resulter i en 

isolation og objektivering af et (i dette tilfælde livsstilsmæssigt/adfærds) aspekt ved kursisterne, der 

således reduceres fra at være kronisk syge kursister til at være ”kropsholdnings” eller ”tale syge”.  

Dermed syndes læring for livet at fralægge sig ansvaret for kursisterne som værende autonome 

individ, hvilket også ses af at kursisterne rådes/får af vide at de gerne må tage en bisidder med
20

: 

Ansvaret for at kursisten gentager for at opnå forståelse placeres således hos bisidderen, hvem end 

dette måtte blive, og ikke hos læring for livet. 

Delkonklusion 1: 

(Aktørerne i) Læring for livet syndes via deres forskellige interventionsformer (fx ”Diætisten”, 

”Lene” og ”Flemming”) at ville udvikle forskellige, men (forud)bestemte isolerede og objektiverede 

aspekter ved de kronisk syge kursister. Dermed syndes der at ske en defragmentering af kursisterne, 

for de forskellige interventionsformers mål syndes bestemt af hvilke forskellige isolerede aspekter 

ved kursisterne de retter sig mod: Nogle af målene syndes således negativt bestemt (fx 

”Flemmings” ophævelse af kursisternes fortrængte følelsers psykologiske (fx depression) og 

fysiologiske symptomer (fx hovedpine)
21

), mens andre syndes positivt bestemt (fx opnåelsen via 

”Lene” af en tale og krops holdning
22

 ), og dette gør at læring for livet syndes at udviske grænserne 

mellem den pædagogiske og den terapeutiske intervention. 

 

 

                                                   
19 Logbog 2.oktober 2008 
20 Logbog 2.oktober 2008 
21 Logbog 06.10.08 
22 Logbog 02.10.08 
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Dette resulter i en problematisk uklarhed om det overordnede mål læring for livets 

interventionsformer retter sig mod: Det (forud)bestemte overordnede mål syndes således at være at 

udvikle kursisternes grundindstilling(s kompetencer) fra at være kronisk syge til at være raske. 

Dermed syndes  kursisternes subjektivitet (kronisk syg) forsøgt udskiftet via interventionerne i 

deres udvikling, så deres oprindelige grundindstillingen (rask) genskabes, og denne magt syndes 

udøvet ”på basis af en påstand om klientens iboende karakter og udmønter sig som forsøg på at 

fjerne de påførte og tillærte blokeringer der hindrer en genindtræden i denne (Villadsen, 2003: 

207)”. 

 Men, på grund af at læring for livet syndes at ville opnå dette overordnede mål via dets 

interventionsformers forskellige negative og positive delmål, så bliver det uklart om det der lægges 

vægt på er at kursisterne skal udvikle sig med en ophævning af deres nuværende (kronisk syge) 

subjektivitet (altså et negativt bestemt mål) for øje, eller, om kurset lægger vægten på at kursisterne 

skal udvikle sig med opnåelse af genskabelsen af deres (raske) grundindstilling (altså et positivt 

bestemt mål) for øje. 

  Jeg vil i et forsøg på at klarificer denne problematik se nærmer på et fællestræk som alle 

interventionsformerne syndes at dele: Magtformen disciplin. 

Disciplin: 

Jeg vil argumenter for at man i logbøgerne kan se læring for livet anvende disciplinen som 

magtform gennem fx kravet om lydløse mobiltelefoner
23

, gennem den gentagende sang”
24

, og 

gennem de forskellige interventionsformer, hvor anvendelsen af disciplin syndes at ske gennem 

hvad Foucault kalder ”(ind)øvelsen”: En teknik med hvilken man kan pålægge kroppen nogle 

gradvise opgaver, der både er forskellige og gentagende (Foucault, 2000). 

 Sætter jeg mit argument i relation til Villadsens perspektiv (Villadsen, 2003), syndes det 

således som om at læring for livets interventionsformer anvender indøvelsen (fx ”Lenes” gentagelse 

indtil budskabet er forstået
25

) med opnåelse af geninstallation af kursisternes raske grundindstilling, 

som overordnet tilstræbt praksis mål for øje.  

 

                                                   
23 Logbog 04.09.08 
24 Alle 5 logbøger 
25 Logbog 02.10.08 



10 

 

Læring for livets overordnede mål syndes dermed at være positivt bestemt, men samtidigt syndes 

det også stadigt negativt bestemt fordi læring for livet i forsøget på at nå endemålet, også retter 

indøvelsen, via interventionsformerne, mod forskellige isolerede, objektiverede aspekter ved 

kursisterne (fx mangel på tale og krops holdning
26

) der søges ophævet som forudsætning for at det 

overordnede mål (fx bedre samtaler i privat og offentligt regi
27

) kan opnås. 

 Overordnet syndes læring for livet gennem den disciplinære indøvelses anvendelse i 

interventionsformerne at ville bøje kursisternes adfærd i retning af, og karakteriser dem i forhold til, 

dets overordnede mål (Foucault, 2000). Læring for livet søger altså via anvendelse af disciplin i 

sine interventionsformer at villa genindstallere at forskellige isolerede aspekter ved kursisterne er 

ligeså raske (grundindstillings subjektiviteten (Villadsen, 2003) som før deres kroniske sygdom 

(subjektiviteten der søges udskiftet (ibid.), og dermed søger læring for livet ikke blot at ville 

karakteriser kursisterne i forhold til dets overordnede mål, men også at ville karakteriser dem i 

forhold til andre individer, og bestemte typer af forløb: Ved fx via den disciplinære interventionen i 

de isolerede aspekter tale og krops holdning at ville karakteriser kursisterne som værende ”ligeså” 

raske som deres partnere, og det offentlige når det gælder samtale
28

. 

Delkonklusion 2 & Indledning del 2: 

Læring for livet syndes at have bestemt sine interventionsformers overordnede mål: Kursisters 

udvikling, så bredt at kurset er endt i overlapningsfeltet hvor grænserne mellem den pædagogiske 

og den terapeutiske intervention er udvisket (Nissen, 2006). Problematikken syndes at opstå i 

praksisfeltet der bestemmer det interne forholdet mellem den bestemte individuelle udvikling og 

den målrettede intervention i læring for livet. Læring for livet hører således til det 

sundhedsfremmende praksisfelt der retter sig mod både oplysning og forebyggelse (af syge, men 

ikke kronisk syge menneskers bestemthed må det formodes), men som også retter sig mod 

undervisning af hvordan mennesker kan lære at leve med kroniske lidelser
29

. 

 

 

 

                                                   
26 Logbog 02.10.08 
27 Logbog 02.10.08 
28 Logbog pr 2. Oktober 2008 
29 Bilag 1: s.1 
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I selve læring for livets praksisfelt er det således bestemt at sundhed kan rette sig mod både 

oplysning (må formodes kunne handle om både at fastholde eller opnå bestemte (positive) mål, eller 

om at undgå eller ophæve bestemte (negative) mål (Nissen, forelæsning 02/09/2008 slide 8)) og 

forebyggelse (negativt mål man prøver at undgå (ibid.). Disse midler som aktørerne kan benytte i 

interventionen syndes dog at blive problematiske hvis en del af objektet: Dvs. udviklingen, er 

kronisk sygt, for derved vil der altid være en del af udviklingen man ikke kan bestemme. Dermed 

syndes det sundhedsfremmende praksisforhold mellem den bestemte individuelle udvikling og den 

målrettede pædagogiske interventionen at definer og afgrænse hinanden (Nissen, 2006) ved 

nødvendigvis at måtte defragmenter kronisk syge mennesker: Udviklingen kan således fra start 

bestemmes som værende rettet mod alle andre aspekter end selve den kroniske sygdom, da denne 

netop er bestemt ved at være kronisk, og interventionen kan ligeledes målrettes mod alle andre 

udviklingsaspekter end selve den kroniske sygdom. 

  Dermed synds læring for livets problem med en for bred bestemmelse af sine 

interventionsformers overordnede mål at opstå, og kurset ender med at prøve at isolerer og 

objektiverer forskellige aspekter ved kursisterne fordi disse netop er kronisk syge: Dvs. at læring 

for livet via sine interventionsformer prøver at genindstallere de forskellige isolerede aspekter ved 

kursisterne der kan gøres ligeså raske, som før deres kroniske sygdom, og dermed ender det med at 

læring for livet prøver at skabe sine kursister(Villadsen, 2003). Skabelsen af kursisterne, og dermed 

læring for livets interventionsformer, er altså rettet mod at udskifte isolerede dele af kursisternes 

nuværende kronisk syge subjektivitet, med de raske (grundindstillings) subjektivitets dele der 

fandtes før sygdommen (ibid.). Problematikken med læring for livets for brede bestemmelse af sine 

interventionsformers mål, syndes således at ske fordi læring for livet i et forsøg på indeholde det 

ene aspekt - den kroniske sygdom - der ikke kan være målet, prøver at bestemte alle andre 

udviklingsaspekter ved kursisterne som værende potentielle mål for dets interventionsformer. 
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Dette resulter i et ulige magtforhold hvor læring for livet via den implementerede disciplin i dets 

interventionsformer, synds  at ville bøje kursisternes adfærd i retning af dets for bredt bestemte mål 

for via dette at kunne bestemme deres (videre) udvikling, i forhold til både det for bredt bestemte 

mål, andre individer og forskellige, men bestemte typer af forløb (Foucault, 2000). Og, netop i bl.a. 

det at inddrage andre individer er det at jeg ser andre mulige pædagogiske interventionsformer, end 

de just beskrevne. 

DEL 2: BESVARELSE AF SP 2 

Villadsen og Foucaults (diskurs) perspektiver angiver måder at anskue læring for livet på hvorved 

bestemte interventionsproblematikker fremkommer: Dvs. fx det sociale arbejdes skabelse af 

kursisterne via en defragmentering af disse i isolerede aspekter. Men, svagheden ved perspektiverne 

er dels at man kan spørge om interventionsproblematikken fremkommer på grund af perspektivets 

diskurs teoretiske grundlag, eller om problematikken ville fremkomme ligegyldigt hvilket teoretisk 

perspektiv man anlægger, dels at de givne perspektiver ikke fremkommer med nogen direkte forslag 

til, hvad man kunne gøre for at løse problematikken de påpeger. 

 I min redegørelse af andre mulige interventionsformer end de i casen beskrevne, vil jeg derfor 

først tage udgangspunkt i en teori der tematisk arbejder med en lignende problematik som den 

Villadsens og Foucaults perspektiver påpeger når anlagt på læring for livet: Mehan giver således et 

praksis eksempel på hvordan (ud fra hans social konstruktionistiske perspektiv) en LD (learning 

disabled) student skabes (Mehan, 93). Interventionsmålgruppen i Mehans case er altså anderledes 

end i læring for livet, men på trods af de kronisk syge kursisters og (the) LD studens umiddelbare 

forskeligheder (i fx alder må det formodes), så syndes begge målgrupper at være kategoriseret ens: 

Dvs. som værende konstruerede subjekter der er skabt af institutionerne (dvs. hhv. læring for livet 

og skolen) der intervenere, og som dermed, via konstruktion, får ophævet deres forskelligheder. 

 I læring for livet skelnes der fx ikke mellem hverken kursisternes alder eller deres forskellige 

kroniske sygdomme. Kursets interventionsformer syndes således målrettet mod udviklingen af dets 

kursister underordnet om de er fx teenagere eller pensionister, og om de lider af fx slidgigt eller 

astma
30

.  

 

                                                   
30 Bilag 1: s.2 
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Hvordan man er nået frem til denne bestemmelse fremgår ikke af casen, men derimod fremgår det i 

Mehans case at (the) LD students placering i LD programs sker gennem forskellige placement 

committee møder hvor der bl.a. deltager en skole psykolog, den pågældende LD students lærer, og 

(the) LD students mor. Disse personer udarbejder rapporter til (the) placement committee og i disse 

syndes der at være tre sprog: Et psykologisk, et sociologisk og et historisk. Moderen ser således fx 

sit barns ”locus of difficulty (Mehan: s.77)” som værende ikke indeni ham, men i stedet som 

hørende til i tidligere erfaringer: Fra hendes perspektiv skifter barnets problemer altså gennem 

tiden. Læren derimod ser problemerne varier fra en klasseværelses situation til en anden, og 

psykologen ser problemerne som værende lokaliseret under huden, og mellem ørerne på barnet. 

Vær rapport repræsenter således en version af (the) LD student, men på trods af at disse versioner 

står i et indbyrdes konkurrerende forhold, så bestemmes (the) LD students placering i LD programs 

i sidste ende kun på baggrund af den version som psykologen fremlægger (ibid.). 

   (The) LD students problemer syndes derved bestemt som værende under huden, og mellem 

ørerne på ham/hende, og spørgsmålet er om den samme bestemmelse gør sig gældende i læring for 

livet: Hvor er de kronisk syge kursisters ”locus of difficulty (ibid: s.77)” ? Og, er dette locus bestemt 

som værende det samme uafhængigt af om kursisterne lider af piskesmæld eller diabetes
31

, og 

uafhængigt af om de er midaldrende eller pensionister? På baggrund af logbøgernes 

interventionsformer syndes læring for livet, uafhængigt af både kursisternes alder og forskelligheder 

i deres sygdom, også at placer kursisternes problemer som værende under huden og mellem ørerne 

(”Flemming” & ”Diætisten”), og som fx ikke medtænkende en variation i problemerne fra en 

situation til en anden (”Lenes” generalisering af at gentagelse hjælper både i private og offentlige 

situationer)
32

. 

 Jeg vil på baggrund af dette derfor argumenter for at andre pædagogisk interventionsformer end 

disse, som udgangspunkt må være fundamenterede på at ”locus of difficulty (ibid: s.77)” kan 

bestemmes til at være andre steder, end (i psykolog kategorien) under huden og mellem ørerne.  

 

 

                                                   
31 Bilag 1: s.2 
32 Logbøgerne 18.09.08, 02.10.08 & 06.10.08 
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Dette kunne man gribe an ved fx at undersøge om kronisk syge mennesker, ligesom LD students, er 

et eksempel på ”social facts (Mehan: s. 71)” konstrueret af social arbejdere i deres daglige 

interaktion med klienter, eller man kunne undersøge hvilke andre mulige repræsentationer der 

konstituer den enkelte kursist før et kursus starter (ibid.). Inddragelse af fx en kursists familie eller 

arbejdskollegaer ville måske bidrage til en beskrivelse af andre sider af kursistens sygdom (end dem 

der kan henlægges til under huden og mellem ørerne), og hvilke (fx situationelle eller tidsmæssige) 

deltagerbaner sygdommen bliver problematisk i (Rasmussen, 2004). På baggrund af dette kunne 

andre mulige pædagogiske interventionsformer således være fx ikke et kursus som læring for livet, 

men et projekt der består af flere kurser for forskellige kronisk syge mennesker, der her kan lære om 

livets forskellige deltagerbaner (fx hverdagslivet, forskellige livsforløb ect).  

 Ved således at medtænke i sine interventionsformer at ”locus of difficulty (ibid: s.77)” kan 

bestemmes til at være flere steder, ser jeg en mulighed for at undgå isolering af bestemte aspekter 

ved kursisterne (Villadsen, 2003), og en mulighed for at undgå at man ender i grænselandet mellem 

den pædagogiske og den terapeutiske intervention (Nissen, 2006): Med andre ord syndes et skridt 

væk fra den (mulige) professionalisme der indebærende at man ved sin udførelse af (socialt) arbejde 

kommer til at konstruerer klienter ved at gøre kronisk syge mennesker til specialistopgaver, måske 

at kunne tages ved at man ikke lader diskurser om det disse mennesker ”mangler” (under huden og 

mellem ørerne), skygge for de vanskeligheder og konflikter der eksister for kronisk syge mennesker 

i konkrete (situationelle og tids)sammenhæng i samfundet (Rasmussen, 2004). 

 Kursuslederne kunne fx i et af de ovennævnte kurser være det modsatte af læring for livets 

målgruppe: Altså kronisk syge mennesker der ikke føler de har behov for hjælp, og som derfor, 

måske, ville kunne intervenere med det positive mål for øje at deres kronisk syge medmennesker 

skal opnå kompetencer, så de også kan lære at leve med deres kroniske sygdom i samfundets 

forskellige deltagerbaner, uden hjælp fra (psykolog) kategoriserende ”specialister”. 

  

 


