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1.	
  Indledning	
  
”For når vi lever i det eksistentielle tomrum, der skabes af ’deres’ facts
– hvad enten disse facts stammer fra professorer, bøger, film, fjernsyn,
aviser, regeringer eller bare almindelige skrålhalse – i stedet for at
fravriste virkeligheden i vores eget liv som udsøgt unikke, individuelle
personer alt, hvad vi kan lære, så fungerer vi som robotter og gør ikke
længere fordring på at være mennesker. Det, der er på spil her, er
derfor ikke, om den ene betegnelse er mere passende end den anden,
men snarere at bevare menneskets betydning.” (Colaizzi, 1998:212)
Således afslutter Paul F. Colaizzi sin artikel omkring den genuine læring – en
eksistentielt betydningsfuld læring. Han agiterer for at betegnelsen læring må vedrøre
eksistentialiteten i den menneskelige eksistens, da denne ellers er truet af udslettelse.
Colaizzi åbner hermed op for det felt hvori læring spiller en rolle og ser det ikke blot
som et fænomen i uddannelsesøjemed i menneskets livsverden, men snarere som en
ufravigelig karakter ved den individuelle persons frigørelse af det inautentiske Selv
(ibid.).
Set i dette lys er folkeskolens ansvarsfelt omkring læring, såvel nationalt som lokalt,
ikke blot at nå opsatte mål for viden og færdigheder; ej heller om selvudvikling eller
social og faglig påklædning til at møde det samfund, eleven er en del af. Nej, de
institutionelle rammer for læring må lægges således at de er med til at blive
meningsgivende for eksistensen. Ovenstående slår hermed grundtonen an i
nærværende opgave.

1.2	
  Begrundelse	
  for	
  valg	
  af	
  fokus	
  og	
  anvendt	
  teori	
  
I min besvarelse af casespørgsmålene, vil jeg bevæge mig ned på subjektplan og
zoome ind på den indre subjektverden. Jeg har mit udgangspunkt i psykodynamisk
teori ved Ziehe & Stubenrauch (2008), samt den ovenstående eksistentialistiske
Colaizzi (1998). Disse to vinkler, der begge kan ses som havende en indefra-udorienteret tankegang, er kun småt repræsenteret på fagets pensum i modsætning til
teorier med en udefra-ind inspireret tænkning og/eller mere konstruktivistisk tilgang
til feltet. Dette ærgrer mig, da jeg oplever det som tenderende til en ensidig og
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mangelfuld fremstilling af det pædagogisk-psykologiske teorifelt. Det efterlader i
hvert fald mig tilbage med noget at savne. Historisk set har indefra-ud-tænkningen
udgjort majoriteten af teorierne, med en overfokusering på kognition, drifter og
følelser som konsekvens, hvilket har været en unuanceret og utilstrækkelig belysning
af de pædagogisk psykologiske processer. Dog kan man, blot ud fra et blik på dette
fags pensumliste, klandre de nyere udefra-ind-orienterede teorier for samme
imperialistiske over(grebs)fokusering på socialisering, kultur, samfund og sprog.
Med nærværende opgave ønsker jeg at rette lyskeglen ind mod individet selv, mod
dets indre processer og mod dets eksistens. For at belyse en vinkel på individets
samspil med omverden med henblik på læring, vil jeg komme ind på begreberne selfefficacy og zonen for nærmeste udvikling. Dette bliver på ingen måde en udtømmende
opgave, men må agere mit bidrag til, hvad jeg ser som en ønskværdig tilstræbelse
mod mere balance og nuance i fremstillingen af indre vs. ydre processer indenfor den
pædagogiske psykologi.

2.	
  Afgrænsning
At vægtlægningen mellem spørgsmål og 1 og 2 kan synes forbavsende ulige, skyldes
det, at jeg har valgt at benytte de samme teorier til at besvare de to spørgsmål, hvorfor
jeg i forbindelse med spørgsmål 1, både vil redegøre og diskutere teorierne op mod
hinanden og mod bilaget, med casen, som ramme og mål, for øje. Her vil det også
falde naturligt at indarbejde en løbende analyse på baggrund af de teoretiske
overvejelser. Analyse vil strække sig over til spørgsmål 2, som omhandler konkrete
bud på interventionsformer, som bidrager til det, jeg vurderer, er en god plan for at
afhjælpe de, i casen, beskrevne problemer. Min besvarelse af spørgsmål 2, er altså
både delvist besvaret i - og falder i forlængelse af - mit afsnit omkring spørgsmål 1.

3.	
  Besvarelse	
  af	
  spørgsmål	
  1	
  
Med henblik på at tage udgangspunkt i bilaget, har jeg pga. bilagets størrelsesmæssige
omfang, valgt at forholde mig eklektisk, hvorfor jeg kun vil koncentrere mig om de
aspekter, der indgår i den - i spørgsmål 2-omhandlende – intervention, jeg forestiller
mig. Disse aspekter er gensidigt forbundet med de udvalgte teorier til belysning af
samme og refererer derfor til læring og eksistens, håndtering af indresubjektiv
ambivalens, selvtilstande af tilfredshed, self-efficacy og zone for nærmeste udvikling.
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Casen omhandler problemer på mellemtrinnet. Lærerne har svært ved at holde styr på
og få ro i klassen - mere konkret: at komme til tiden, sidde stille, lave lektier, gøre
hvad læreren siger, mv.. Hvordan skal vi forstå, hvad der afstedkommer denne
adfærd? Problematikken er mere kompleks end nærværende opgaves rammer tillader
at belyse udtømmende, så jeg vil nøjes med at stille skarpt på de indre subjektive
processer, som en vej til at forstå caseproblematikken.

3.1	
  Colaizzi	
  
Vi skal starte med at se nærmere på teksten fra Colaizzi, hvor jeg vil redegøre for
hans begreb om genuin læring (herefter: GL). Her vil jeg også kort skitsere nogle
lighedstræk med Rogers’s begreb om signifikant læring (Rogers, 2000). Hvor andet
ikke er opgivet, er referencerne fra Colaizzi (1998).
3.1.1	
  Genuin	
  læring	
  
Den gennemgående

dikotomi

hos

Colaizzi

er

læring

stillet

overfor

informationstilegnelse. Han opponerer mod den traditionelle holdning til læring som
baserer sig på den eksperimentelle læringspsykologis teoretiske slutninger på
baggrund

af

præstationsdata.

læringsvirksomhed

på

den

Der
ene

må
side

ifølge
og

Colaizzi

skelnes

læringsindholdet

mellem

som

det,

læringsvirksomheden er rettet mod (s.193). Læringsvirksomhed tager sit afsæt i det
materielle, mens læringsindholdet er immaterielt og kan siges at være den mening, der
rummes i det materielt perciperede. For den, der lærer, afsløres læringsindholdets
natur som mening med vores eksistens og er ”[…] en måde, hvorpå vi eksisterer i
vores verden[…]” (s.204). Den genuine læring bevirker en omsiggribende
omstrukturering i vores verdensanskuelse på en række vigtige eksistentielle områder
og”[n]år vi ikke længere ser det område på den gamle måde, giver vores læring os
bogstavelig talt en ny verden at leve i.” (s.201-2). I bilaget ses det f.eks. ved ”La
elevene få bestemme gradvis det som har betydning i skoledagen”, ”Egne valg af
arbejdsmetoder”, ”Gi dem praktiske oppgaver der de skal styre seg selv” (s. 4),
”Eleven må ta mer ansvar for problemløsning”(s.6), ”Spørre: Hva gleder du dig til i
dag?”(s.8).
Colaizzi opstiller en række karakteristika ved GL, hvoraf jeg skal nævne nogle få. Det
genuint lærte har karakter af at være en idé, der er værd at efterleve. Den vedrører
vores liv, fordi vi eksistentielt træffer et valg derom. Et sådant valg indebærer risici,
der er forbundet med forandringen i vores verdensanskuelse. For at (vælge at) træde
ind i denne ”nye verden”, må man - uden at have garanti for, hvad der venter én der 	
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nødvendigvis (vælge at) træde ud af den gamle, der hidtil har tjent som velkendt
fundament. GL kan derfor være forbundet med vanskeligheder og smerte, og GL må
også have tålmodighed som karakteristika. I bilaget ses det f.eks. ved ”Vise omsorg,
ta sig tid, innlevelse, forståelse, lytte, og være ærlig.” (s.3), ”Vise entusiasme, stille
realistiske krav, vise at du sætter pris på hver enkelt, oppmuntring.” (s.4).
3.1.2.	
  ”Das	
  Man”	
  
Colaizzi fremhæver, at selvom jeg handler som-, tænker på-, oplever- og føler mig,
som værende en unik, individuel person, så er det som regel ikke tilfældet i
virkeligheden, da ”[d]et, der i alt væsentligt er mig selv, min autentiske selvhed, har
jeg typisk mistet, for så vidt som jeg mister mig selv i fremmedgjort anonymitet, og for
så vidt som jeg bliver opløst i, hvad fænomenologerne kalder ”das Man”. I denne
mangel på autentisk eksistens er jeg mest tilbøjelig til at handle i overensstemmelse
med, ”hvad man sædvanligvis mener”. I dette almindelige, gennemsnitlige
hverdagsliv eksisterer jeg inautentisk.” (s.206). Der er to typer selv’er: det autentiske
og det inautentiske. Sidstnævnte beskrives som en forsvinden ind i ”das Man”. Det er
en ansigtsløs mængde, en ubestemt kraft, der i al ubemærkethed dikterer hvad, hvor
og hvordan, men samtidig er det ingen, da ”das Man” ikke i sig selv eksisterer, men
repræsenterer det eksistentielt meningsløse.
Af dette paradoksale intet, der alligevel har herredømmet over os, bliver vi frataget
vores ansvarlighed, da vi, i vores overgivelse til ”das Man”, ikke længere selv
handler, tænker og føler, men blot lægger os i slipstrømmen af ”das Man”. Hvilken
betydning får denne overgivelse for min eksistens? Overgivelsen eller opløsningen af
mig selv i ”das Man” medfører per definition at jeg eksisterer inautentisk, da jeg
handler, tænker og føler med mit inautentiske jeg, hvilket ikke er JEG - som værende
mit autentiske jeg, altså et jeg, der knytter sig til den unikke individuelle person, jeg
er – der handler.
Det autentiske Selv’s løsrivelse fra ”das Man”, undertrykkes af sammes strategiske
dominans ved at ”[…] vi bringes dertil, hvor vi hverken har tid eller lyst til at tænke
på og blive mindet om det autentiske Selv. Når ”das Man” fra alle sider dænger os til
med en uendelighed af facts, der har lidt eller intet at gøre med personlig eksistens,
og så udgiver disse facts for læring, bliver vi forvirrede af ’deres’ insisteren på, at
hvis vi skal ’lære’ og ’klare os godt’, skal vi ikke sløse tiden bort og spilde vores
indsats med noget så uhåndgribeligt, abstrakt og teknologisk ufarbart som det
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autentiske Selv.” (s. 210). En følge af ovenstående undertrykkelse af det autentiske
Selv er, at det, der ikke læres genuint, er meningsløst og kedeligt.
Her ser vi paralleller til Carl Rogers’ begreb om signifikant læring stillet overfor den
læring, der ikke har nogen personlig betydning: ”Det er læring, som finder sted ’fra
halsen og opefter’. Det involverer hverken følelser eller personlig betydning, det har
ingen relevans for det hele menneske.”(Rogers, 2000:116). Hele mennesket, både
emotionelt og kognitivt, logisk og intuitivt, må indgå i læringen, for at den bliver
signifikant. Her bliver begreberne og oplevelserne, ideerne og betydningen
kombineret i læringen på en måde, der genererer en følelse af at være et helt
menneske (ibid.) – eller i Colaizzi’s termer – et autentisk Selv. Rogers peger på
bureaukratiske rammer og regler i al almindelighed som hæmmende for den
signifikante læring og at forandringer afstedkommes via visionære værdier og
overbevisninger (ibid.). Vi skal nu se på en lignende kritik af ”systemet” hos Colaizzi.
Den meningsløse informationstilegnelse - der af ”das Man” sidestilles med læring og
hæves til skyerne som værende af afgørende betydning for vores udvikling – følger
samme effektiviseringskrav som resten af (viden)samfundet. Det, der ikke kan
generere konkret merværdi er værdiløst, hvilket bevirker at viden og læring
udelukkende måles på dets nytteværdi og vækstpotentiale. Dette er i vort vestlige
samfund blevet et aksiom. Vi ser her ”das Man” inkarnere sig som dele af samfundets
strukturelle, bureaukratiske magtinstanser, både på et højere politisk plan, men også
lokalt i de enkelte institutioners rammesætning.
Skal vi vende blikket tilbage mod GL, ser vi, at denne står i skarp kontrast til det
opridsede samfundsaksiom. Colaizzi erklærer, om end noget uakademisk udtrykt, at
”all learning is the unlearning of bullshit”(s. 209). For at kunne se vores eksistens’
sandhed klarere, må dette bullshit altså sorteres fra, hvorved vi kan skelne mellem
vanskelighederne rummet i GL og kedsomhed ved den eksistentielt betydningsløse
læring. Colaizzi advarer: ”[…] vi skal vogte os for den meget menneskelige tendens til
at afskrive genuine vanskeligheder som slet og ret kedelige. (s. 211). GL er aldrig
kedelig og kan ikke være det, da den vedrører eksistensen og knytter sig til mit
autentiske Selv. Hvis vi lærer at lære genuint, så lærer vi også at se og gribe
mulighederne for GL. Jeg skal senere i opgaven komme ind på, hvordan
caseproblematikken, ud fra denne teori, kan forstås som en oplevelse af eksistentiel
betydningsløshed hos eleverne.
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3.1.3	
  Kritik	
  af	
  Colaizzi	
  og	
  GL	
  
Colaizzi er ikke generøs med henblik på hvordan man i en skolekontekst konkret
operationaliserer teorien, m.a.o.: indlejrer eller fremelsker muligheder for at GL kan
forekomme. I sin afstandtagen til at se ren informationstilegnelse som læring,
negligerer han, i min optik, de realiteter folkeskolen er rammesat af, og undlader at
kommentere på, hvordan skolen vil kunne distancere sig fra rollen som ”das Man”s
håndlanger og i stedet kunne facilitere GL. Det rejser selvsagt spørgsmålet om,
hvorvidt teorien i virkeligheden beskriver et utopia, og om kritikken af det
traditionelle læringsbegreb i højere grad er en kritik af det samfund, der fordrer
begrebet. I yderste konsekvens kan det ses som værende en (ganske berettiget) kritik
af samfundet som helhed, dog forklædt som teoretiserende over et læringsbegreb,
hvilket i sig selv da forklarer den savnede konkretisering. Her lader vi Colaizzi ligge
og vender os nu mod Z&S.

3.2	
  Ziehe	
  &	
  Stubenrauch	
  
Z&S gør indsigelser mod den ensidige kritik af de ydre institutionelle strukturer og
politiske rammebetingelser som værende hjertet i problematikken omkring manglende
lyst eller motivation. De agiterer for at denne kritik langt fra er tilstrækkelig som
forklaring, og at den fører til en forfladigelse af den indre subjektverden. En sådan
argumentation medfører en objektificering af elever og lærere som nogle, der alene
reagerer. En vinkel der påminder om behaviorismens simplistiske ”SR-subjektsyn”
(Skinner, 1953), eller, mere nærliggende, om ”das Man”s undertrykkelse af det
autentiske Selv.
Z&S mener snarere at problemet omkring manglende lyst, er ”[…] et udtryk for en
kulturel krise, som går dybt ind i subjekterne.” (Z&S, 2008:99). For at forstå problemet, må man se på de modsigende tendenser, der er virksomme i subjektets indre,
da de har deres bund i - og er et udtryk for – de samfundsmæssige modsigelser, som
subjektet lever i (ibid.). I ethvert individ er der på samme tid to modstridende
interesser, regressionsinteressen (herefter: RI) og progressionsinteressen (herefter:
PI), som illustreret i modellen på næste side. Til hver af disse interesser knytter der
sig lyst- og angstprincipper. RI er rettet mod en oplevelse af sammensmeltning og
enhed, og lystprincippet stræber mod gentagelse af tidligere bekendte selvtilstande. PI
er rettet mod en oplevelse af forandring og kunnen, og lystprincippet stræber mod
selvrelateret forandring oplevet ved ”det nye”, som nu er blevet en mulighed for
subjektet (ibid.).
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Angstprincipperne for begge interesserne bunder i en angst for at falde tilbage i en
oprindelig afhængighed, oplevet ved at ”[…] afmægtigt være udleveret til andre og
ikke kunne undvære deres evner og overmagt.” (Z&S, 2008:97).
Dialektikken mellem RI og PI udgør subjektets ambivalens, men samme dialektik
kappes over i skolen, idet PI har klar præference frem for RI, og RI’s lyst bliver deraf
illegitim. Vi har netop brug for at kunne trække os tilbage til gentagelsen af det
bekendte, for at hvile og samle kræfter til at møde det nye fremadrettede. Fratager
man eleven hans evne til bevidst at percipere disse ambivalenser (fx ved fokus på PI
alene), fratager man ham også muligheden for bearbejde dem, hvorved der opstår
intersubjektive beslutningskonflikter i valget mellem RI eller PI. Perceptionen af RI
og PI bremses af komplementære former for angst: angsten for hengivelse og angsten
for adskillelse. Angsten for hengivelse er ”[…] en angst for at blive omslynget, kvalt,
trykket ned og overmandet af overmagt.” (ibid.:101) og forhindrer mig i at lade mig
rive med og blive dybt grebet af noget. Den komplementære angst er angsten for
adskillelse - der beskrives som ”[…] angsten for forandring af objekterne, for
ændring af det fortrolige og dermed: en angst for den mulige distance, der på ny
kunne opstå mellem mig og objekterne.” (ibid.:102). Z&S fortsætter med at angive
prisen for perceptionen af PI: ”[…] selvets vante sted og det vante objekt forlades og
ændres. Større handlingsevne kan betyde større uafhængighed, men altså også
ringere symbiotisk understøttelse.” (ibid.:102). Her falder tankerne tilbage på
Colaizzi’s GL og de valg og risici, den medfører, idet GL afføder og muliggør et
eksistentielt valg om at træde ind i den ”nye verden”, uden viden eller garantier om,
hvad det medfører. Større uafhængighed af ”das Man”, nu som et ansvarligt autentisk
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Selv, men altså også ringere symbiotisk understøttelse idet spejlet ikke længere viser
”das Man”, men altså mig Selv.
3.2.2	
  Vægtforskydning	
  som	
  håndtering	
  af	
  ambivalens	
  
Z&S advarer mod at søge efter kompromissøgende middelvej i forsøget på at
håndtere ambivalensen i modsigelserne. Svaret ligger snarere i en vægtforskydning
mellem den fuldstændige hhv. hengivelse og fremmedhed. Vægtforskydning forstået
som midlertidige ensidigheder i handlinger uden at miste forbindelsen til den anden
ekstrempol. Polerne kan siges at være
gensidigt konstituerende, idet den ene er
en konsekvens af den anden. Som
illustreret til højre, vil hengivelse til
noget indebære distance til noget og
”[d]en, som ikke kender til hengivelse,
er bange for adskillelse, den, som ikke
kan udholde distance, kan heller ikke
give sig hen.” (ibid.:104). I bilaget ses det f.eks. ved ”Åbenhet i forhold til
følelser”(s.3), ”La elevene komme med sine vitser og historier. Læreren også.” (s.5),
”God arbeidsplass. Kunne flytte rundt.” (s.7), ”Undervisning starter ikke før alle
elevene er kommet til ro.”(s.8).
3.2.3	
  Fænomenet	
  ikke-‐lyst	
  
Denne håndtering af modsigelser, i form af midlertidig vægtforskydning til en af
ekstrempolerne, har læreevne og lærelyst knyttet til sig og Z&S udbreder deres
forståelse af fænomenet ikke-lyst på baggrund af ovenstående. Ikke-lyst drejer sig om
affekter som ”[…] fremkalder den libidinøse besætning hhv. ikkebesætning for
genstande, aktiviteter og personer, og her drejer det sig om udtrykket for disse
affekter. Den person som siger: ’jeg har ikke lyst’, oplever sine affekter og fortolker
dem på sin vis for sig og for andre.”(Z&S, 2008:106). Her bliver tydningen vigtig, da
der så at sige ikke er nogen ”ren” oplevelse af affekter, da de opleves/udleves via
fortolkning som sammenkobling af forestillingsindhold og kognitive processer (ibid.).
Ambivalensen mellem RI og PI afstedkommer et risikabelt anspændingsmoment,
som oftest resulterer i en følgen efter RI, da risikoen for krænkelse og nederlag er for
høj: ”Den imaginerede anticipation af skuffelser er her en forsvarsproces, som jeget
succesivt har udviklet for at kunne imødegå angsten for sårende af-idealisering. Når
der sker sådanne forsvarsprocesser, kan man sagtens søge belæg for dem i
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selvtydningens ’jeg har ikke lyst’. Forsvarsprocessen er vigtig for jeget, for at dette
kan beskytte sig mod overmægtige angstfornemmelser og forhindre en dyb
regression.” (Z&S, 2008:108). I en skolekontekst vil det derfor være lærerens
opgave at hjælpe eleven med at percipere sine egne ambivalenser, så det er en
situationsorienteret afvejning af ens egne modsigelser, der ligger bag, snarere end en
gentagelsestvang (ibid.). Z&S forstår forholdet mellem samfundsmæssig realitet og
subjektive interesser som mere kompleks end blot modsætning mellem
realitetsprincip overfor lystprincip, hvorfor det ligeledes bliver skolens anliggende at
facilitere ”[…]hvorledes et lystkomponent kan opleves, tilkæmpes og sikres i den
befalingskarakter, som realiteten har!”(Z&S, 2008:109).
Når ikke-lysten ses som libidinøse besætninger hhv. ikkebesætninger, må lysten i
første omgang ses som en besætning af det primære objekt og den sikkerhed der er
forbundet med symbioseoplevelsen herved. At kunne give slip på dette bliver derfor
forudsætningen

for

at

kunne

opsøge

andre

lystmuligheder,

dvs.

andre

objektbesætninger, og her spiller en tidsfaktor ind. For at kunne besætte fremtidige
selvtilstande affektivt positivt, må jeg kunne forestille mig den selvtilstand, jeg
fremtidigt kan indfinde mig i, på baggrund af egne erfaringer. Det vil sætte mig i
stand til at forudføle selvtilstande, der gør den aktuelle driftsspænding positiv og værd
at udholde, fordi en tidligere driftsspænding har affødt en selvtilstand af
tilfredsstillelse (der har været driftsspændingen værd). (ibid.)

Altså: ”Kun hvis jeg kan besætte og fornemme min selvtilstand, forbliver den ikke
fikseret til den oprindelige konstellation med det primære objekt, der har fremkaldt
denne tilstand, men kan tilstræbes via andre, sekundære objekter.” (ibid.:111). Heraf
ser vi at forventningen om tilfredsstillelse fremadrettet, hviler på en tidligere erindring
eller erfaring, der indgyder tillid til forventningen. I bilaget ses det f.eks. i ”Trekke
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fram de positive tingene, vektlegge det negative mindre.”, ”Åpenhet i forhold til
følelser” (alle s. 3), ”Bruke konkrete ting, og kjente ting”, ”Ha spennende og
utfordrende

konkreter,

tilpasset

alder

og

modning”,

”Gi

oppgaver/eksponeringsmuligheter innenfor deres område (deres styrke)” (alle s.4),
”Lese opp egenprodusert materiale – få positiv tilbakemelding” (s.5), ”Lære å sette
ord på egne følelser”, ”Lage situationer der elevene lykkes” (s.6). Jeg skal senere i
opgaven komme ind på, hvordan caseproblematikken kan forstås som et udtryk af
ikke-lyst på baggrund af de ovenfor omtalte indresubjektive tilstande.
3.2.4	
  Kritik	
  af	
  Z	
  &	
  S	
  	
  
Man kan kritisere Z&S for at have en kronisk bortforklaring, hvad angår
problematikker indenfor en skolekontekst, med henvisningen til indresubjektive
ubevidste processer. Disse kan naturligvis kun undersøges indirekte, hvilket
afstedkommer vanskeligheder i de løsningsorienterede interventioner med hensyn til
graden af konkrete elementer. Som hos Colaizzi, kan Z&S kritiseres for at ikke
forholde sig til de åbenlyse rammer som skolen er givet at virke indenfor, idet en
operationalisering af de teoretiske essenser ville kræve personalemæssige ressourcer,
der med let fingerregning kan dømmes uladsiggørligt. Det er i min optik ærgerligt og
påklageligt at både Colaizzi og Z&S ikke er skarpere på at omsætte deres teoretiske
overvejelser til mere håndgribeligt iværksættelige foranstaltninger, når nu de er så
skarpe i at pinpointe, hvad jeg ser som, fundamentale bagvedliggende forhold på
”mikroplan” i skridtet mod en forståelse af den udmøntning, der sker på ”makroplan”.
For at få et mere konkret perspektiv, vil jeg samle snoren op fra Z&S og knytte an til
Bandura’s self-efficacy-begreb samt Vygotsky’s begreb om zone for nærmeste
udvikling, da jeg ser sporene af disse i Z&S’s forståelse af fænomenet ikke-lyst, og da
de to nye begreber vil danne grobund for en mere substantiel betragtning af
caseproblematikken.

4.3	
  Bandura’s	
  begreb	
  om	
  self-‐efficacy	
  
Begrebet self-efficacy (herefter: SE) kommer fra Banduras sociokognitive Social
Learning Theory og kan siges at omhandle samspillet mellem egen forventning og
performans. Den bygger på ”[…]the principal assumption that psychological
precedures, whatever their form, serve as means of creating and strengthening
expectations of personal efficacy.” (Bandura, 1977:193). Kardinaltanken er, at min
egen vurdering af/ forventning til mine egne evner, for at løse en specifik opgave i en
specifik kontekst, påvirker min adfærd, motivation, tænkning og emotioner.
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Forventningerne til min SE baserer sig på fire ”sources of efficacy expectations”: 1)
Egne mestrings/performansoplevelser, 2) Vikarielle oplevelser, 3) Verbal/social
overtalelse, 4) Emotionelle og fysiologiske tilstande. Disse påvirker altså min egen
SE-vurdering/forventning i både positiv og negativ retning. I bilaget ses de f.eks. ved
”Lærer er modell for elevenes oppførsel”, ”Komme presis til timene”, ”Trekke frem
de positive tingene, vektlegge det negative mindre”, (alle s. 3), Modell i forhold til
kunnskap – vise veien til kunnskap, være nysgjerrig”, ”Vi må fortælle dem hva som
ventes av dem, vise at vi tror de kan. Være positivt innstilt til alle”, ”Har tro på at de
kan ta ansvar. Vise at vi stoler på dem”, ”La elevene stå fram foran klassen og la
elevene eksperimentere med presentationsmåter” (s. 4), ”Rollespill”, ”øke selvbilde”,
”Lage situationer der elevene lykkes” (s. 6).

4.4	
  Vygotsky’s	
  begreb	
  om	
  zone	
  for	
  nærmeste	
  udvikling	
  
Begrebet zone for nærmeste udvikling (herefter: ZNU) har grund i behandlingen af
spørgsmålet omkring indlæring og barnets udvikling. Udgangspunktet er at barnets
indlæring begynder længe før skoleundervisningen, hvorfor der naturligvis må være et
misforhold mellem barnets udvikling og den tilrettelagte undervisning (Vygotsky,
1982). For at finde det reelle forhold mellem udviklingsprocesserne og mulighederne
for undervisning, må man bestemme mindst to niveauer, nemlig barnets aktuelle
udviklingsniveau, der kan findes vha. tests, og ZNU som det andet niveau. ZNU er
defineret som ”[f]orskellen mellem niveauet for løste opgaver, der kan klares under
vejledning og ved voksnes hjælp og niveauet for løste opgaver, der klares selvstændigt
[…]” (Vygotsky, 1982:117). Det ses f.eks. i bilaget ved ”Alle elevene skal ikke
nødvendigvis behandles likt” (s. 3), ”Skrive op mål på ukeplanen, mest mulig
individuelle”, ”Ha spennende og utfordrende konkreter, tilpasset alder og modning”,
”Gi oppgaver/eksponeringsmuligheter innenfor deres område (deres styrke)”, ”Gi
ansvar”, ”Se dem, hør dem. Vær til stede for dem” (alle s.4), ”Bruke kroppspråk,
dramatisering” (s. 5).

4.5	
  En	
  forståelse	
  af	
  problematikken	
  i	
  casen	
  
Hvordan skal vi forstå den, i casen beskrevne, adfærd? Først må vi se på, hvem vi
egentlig har med at gøre. Alderen taget i betragtning på elever i 4.-6. klasse ansporer
én til at foregribe deres, måske stadig spagt, men endog stigende behov for
selvstændighed fra forældrenes indflydelse. Det er børn, der er ved at forlade
barndommen, til fordel for, hvad samfundet vil kalde ungdommen med pubertet og
teenageår i nærmeste udsigt. Jeg skal ikke komme ind på teorier omkring
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identitetsdannelse, men blot knytte an til common knowledge (for de fleste, der har
oplevet det), omkring de mangefacetterede forandringer, der spiller en rolle i
(indgangen til) et ungdomsliv. Tager vi afsæt hos Z&S, kan det stigende behov for
selvstændighed fra forældrenes indflydelse ses som en løsrivelse fra det primære
objekt, hvilket skaber mulighed for at libidinøst besætte sekundære objekter. Dette
forudsætter dog en forventning om tilfredsstillelse, og som vi har set, afhænger denne
forventning af en tidligere erfaring, der indgyder tillid til forventningen og så at sige
skaber en førlyst. Er driftsspændingen større end førlysten vil subjektet følge RI, da
seperationsangsten bremser perceptionen af PI og tilknyttede lystprincipper. Her kan
knyttes an til egne mestrings/performansoplevelser som en af kilder til SE, idet
forventningen til egne evner til at klare en specifik opgave, underbygges af tidligere
mestringsoplevelser.
Det, at elevernes adfærd betegnes som ”ustyrlig”, kan derfor ses som et udtryk for at
skolekonteksten ikke rummer både RI og PI. RI bliver derfor illegitim i henhold til en
rendyrket præference for PI. Hvis ikke skolekonteksten understøtter elevens
perception og fortolkning af sine egne affektive ambivalenser ved at facilitere
muligheden for midlertidig vægtforskydning mellem hengivelse og adskillelse, vil
baggrunden for adfærd snarere være gentagelsestvang end en situationsorienteret
afvejning af ens egne modsigelser. I dette øjemed, må anliggendet for læreren og
undervisningsrammerne derfor være, at beskæftige sig med ”[…]hvorledes et
lystkomponent kan opleves, tilkæmpes og sikres i den befalingskarakter, som
realiteten har!”(Z&S, 2008:109).
Det kan synes én for snævert at isoleret se elevernes ”ustyrlige” adfærd, som brud på
et kanoniseret regelsæt. Det må ses i et større perspektiv, der inddrager en eksistentiel
indfaldsvinkel. Her kan elevernes adfærd ses som et udtryk for en oplevelse af
eksistentiel betydningsløshed, forårsaget af ”underskud” af GL til fordel for den
eksistentielt betydningsløse informationstilegnelse der følges af kedsomhed. GL er
aldrig kedelig, da den vedrører eksistensen og knytter sig til mit autentiske Selv. Det
autentiske Selv undertrykkes dog af det pres, der opstår, når viden og læring
udelukkende måles på dets nytteværdi og vækstpotentiale og eksistensen forbliver
derved inautentisk – ledsaget af betydningsløshed. En følge af den inautentiske
eksistensforms indlejring i ”das Man” er ansvarsforflygtigelse, hvilket, i hht.
caseproblematikken er en tohovedet størrelse. Når man melder sig under ”das Man”s
faner, fratages man sit ansvar, idet man blot har lagt sig i slipstrømmen og ikke
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længere selv handler, tænker eller føler. Dette gælder både eleverne, der fratages
ansvaret ved agere som autentiske Selv’er med henvisning til den ”masse”, de i højere
grad er (blevet) en del af. Det gælder også for lærerne – både dem i casen og andre men også autoritetsinstanser hele vejen op på politisk plan. Ansvaret kan altid
placeres andetsteds med henvisninger til regler, love, planer, m.m.. Rogers peger på,
at en ændring må vokse ud af forandringsorienterede værdier og sigter mod en
meningsgivende læring, der inkorporerer mennesket som helhed. En sådan læring, må
skelne mellem læringsvirksomhed – med afsæt i det materielle - på den ene side, og
læringsindhold – den immaterielle mening, der er rummet i det materielle -, som det,
læringsvirksomheden er rettet imod. Dette åbner mulighed for GL og dermed en
læring, der vedrører den lærendes liv og eksistens. I dette øjemed, må skolens opgave
derfor – uanset klassetrin – være, at facilitere muligheden for GL og understøtte det
risikable eksistentielle valg, der gør det muligt og lettere for eleven at træde ud af den
gamle- og ind i den nye forandrede verdensanskuelse. Her kan begrebet ZNU agere
mulig ramme, i den forståelse, at undervisning og læring må være indrettet således, at
den tilgodeser de specifikke muligheder hos den individuelle elev for at tage det
afsæt, der har vedkommende og meningsfuld læring som afkast. Dette sker ved at
rammesætte undervisningen som en platform, hvorfra eleven griber den tilgang, der
fanger ham og giver ham mod på at fortsætte ekspedition på egen hånd. Vinden i
ryggen er hans SE og læreren må udbyde tilgængelige kilder som bidrager til SE.
Skolen må og skal være medansvarlig for at tilvejebringe muligheder for den
livsvigtige eksistentielle udvikling og ikke blot den intellektuelle udvikling. Ét er i
hvert fald sikkert: forsømmelse af den ene vil give udslag i den anden.

5.	
  Besvarelse	
  af	
  spørgsmål	
  2	
  
De konkrete bud på interventionsformer, som kan bidrage til det, jeg vurderer, er en
god plan for at afhjælpe de beskrevne problemer, vil bestå i en udkrystallisering af
overvejelserne i det foregående afsnit sammenholdt med punkter fra bilaget.
Psykologens rolle er her ikke at være entydig ekspert, men snarere facilitator af nye
indgangsvinkler for lærerne og de øvrige ansvarlige for planlægning af de
læringsmæssige rammer.
Skolekonteksten må understøtte elevens percipering og fortolkning af sine egne
affektive ambivalenser ved at facilitere muligheden for midlertidig vægtforskydning
mellem hengivelse og adskillelse. Dette sker ved at implementere konkrete platforme
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for en ”Åbenhet i forhold til følelser”, både mellem lærer-elev, elev-elev og lærerlærer. Der må være rummelighed for at give udtryk for både RI og PI. Her tilsigtes det
at inkludere det hele menneske.
For at imødegå ikke-lysten, må der være fokus på SE, ved at skabe platform for egne
mestrings/performansoplevelser som en kilde til SE. ”Vi må fortælle dem hva som
ventes av dem, vise at vi tror de kan. Være positivt innstilt til alle” og ”Lage
situationer der elevene lykkes”. Læreren må være ”Modell i forhold til kunnskap –
vise veien til kunnskap, være nysgjerrig”.
Skolekonteksten må åbne mulighed for at GL kan finde sted og dermed en læring, der
vedrører den lærendes liv og eksistens. Dette sker ved at ZNU – ud fra devisen: ”Alle
elevene skal ikke nødvendigvis behandles likt” - rammesætter undervisning og læring
således, at den giver konkrete muligheder hos den individuelle elev for at tage det
afsæt, der har meningsfuld læring som afkast. Dette sker ved at tilpasse
undervisningen som en platform, hvorfra eleven griber den tilgang, der fanger ham og
giver ham mod på at fortsætte ekspedition på egen hånd. Det kan konkret gøres ved at
implementere ”egne valg af arbejdsmetoder”, ”praktiske oppgaver der de skal styre
seg selv” i undervisningen. Desuden må læreren stimulere eleven til at ” ta mer ansvar
for problemløsning”. Et simpelt, men godt udgangspunkt er at læreren og eleverne
jævnligt spørger: ”Hva gleder du dig til i dag?”
Disse konkrete bud er særligt møntede på skolekonteksten, men ville også vise sig
frugtbare, hvis de i en eller anden udstrækning også udfoldede sig i hjemmet. Ser vi
på aspektet omkring vejen til og opretholdelsen af en meningsgivende eksistens som
et autentisk Selv, bliver det åbenlyst at ansvaret ikke tilfalder skolen alene, men
naturligvis også (og ikke mindst) inkluderer hjemmet. Skolen opfordres derfor til at
invitere de utilfredse forældre ind i en dialog omkring, hvorledes det kunne se ud.

6.	
  Konkluderende	
  perspektivering	
  
Vi har set på hvordan man kan forstå caseproblematikken vha. ambivalente
indresubjektive processer ud fra psykodynamisk teori, samt en eksistentialistisk
tilgang, der ser GL som åbning til en eksistentiel autentisk betydningsfuldhed. Vi har
desuden set hvordan sociokognitiv teori sammen med virksomhedsteori kan
afstedkomme konkrete operationaliseringer af løsningsforslag. Som nævnt i starten
har nærværende opgaves rammer ikke tilladt at belyse dette emne udtømmende,
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hvorfor det har begrænset sig til en indefra-ud-orienteret tilgang. Problematikken
kunne med fordel belyses med udefra-ind-orienterede tilgange, der har fokus på den
kontekst som individet er indlejret i. Her kunne man tage de communitypsykologiske
briller

på

og

undersøge

personers

sociale

snitflader,

for

at

se

de

subjektpositioneringer, der udspiller sig der, og hvorledes samspillet med
omgivelserne udgør en helhed (Berliner & Refby, 2004).
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