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Grænser for pædagogik  

– anvendelsesorientering i praksis  
Pædagogik alene kan ikke løse alle problemer i undervisningen. Social baggrund og motivation er blandt de forhold, som 

også spiller ind i forhold til at finde løsninger. Men hvordan? Artiklen giver et bud på, hvordan et samspil mellem push- og 

pull-faktorer kan styrke elevernes beredskab til at overvinde vanskeligheder undervejs. 

AF FINN WIEDEMANN OG LILLI ZEUNER 

  
Push- og pull-faktorer 

I denne artikel vil vi fremdrage nogle 

af de analyser og konklusioner, som 

vi kan udlede af vores følgeforskning 

i forbindelse med Region Syddan-

marks projekt Anvendelsesorienteret 

undervisning.  

  

Vores gennemgående påstand er, at 

der er grænser for pædagogik, og 

som en rammesætning af vores dis-

kussion ser vi på push- og pull-

faktorer på tre niveauer: et struktu-

relt, et kulturelt og et individuelt 

niveau.  

Disse push- og pull-faktorer kan 

virke fremmende (push-faktorer) og 

hindrende (pull-faktorer) for de un-

ges engagement. 

  

Den pædagogiske kontekst 

Groft sagt kan vi i disse år tale om to 

positioner inden for den pædagogi-

ske forskning og debat. På den ene 

side finder vi en tendens hen imod 

standardisering af pædagogikken, 

hvor bestemte metoder, teknologier 

og greb anbefales. Skolen og under-

viserens opgave bliver at benytte 

pædagogiske metoder eller koncep-

ter, der virker. På den anden side 

finder vi en tendens, der argumente-

rer for, at det pædagogiske møde er 

unikt, og at der ikke kan designes 

detaljeret for dette. Pædagogikken er 

et mål i sig selv og ikke et middel. 

Anvendelsesorienteret undervis-

ning 

Region Syddanmarks projekt Anven-

delsesorienteret undervisning ind-

skriver sig i den optimistiske ten-

dens, som ser pædagogiske løsninger 

og metoder som et centralt svar på de 

problemer, som karakteriserer ud-

dannelsesverdenen i disse her år.  I et 

større perspektiv er udviklingspro-

jektets hypotese, at såfremt vi finder 

de rigtige metoder og de rigtige må-

der at tilrettelægge og organisere 

undervisningen på, kan vi løse en 

række uddannelsespolitiske proble-

mer - i dette tilfælde problemerne 

omkring elevernes frafald og deres 

motivation 

  

Konkret har projektets omdrejnings-

punkt været at igangsætte pædagogi-

ske udviklingsprojekter, hvor det 

anvendelsesorienterede sigte har 

spillet en central rolle. Det anvendel-

sesorienterede perspektiv, hvor teori 

og praksis forsøges bragt tættere 

sammen, nyder stor bevågenhed 

inden for uddannelsespolitikken i 

disse år og indgår blandt andet i den 

seneste HF-reform, ligesom ideen 

indgår som et centralt element i det 

nyeste udspil om folkeskolereform. I 

Region Syddanmarks projekt har det 

anvendelsesorienterede perspektiv 

indholdsmæssigt været centreret 

omkring pædagogiske projekter, 

hvor it, innovation – ofte ved hjælp 

af modellen KIE (kreativitet, innova-

tion og entreprenørskab) samt CL 

(coorporative lear-

ning) indgik. Især 

på Hhx har der væ-

ret arbejdet med 

innovation, mens 

der på Stx og Htx 

har været arbejdet 

med it. Projekter, 

hvor CL indgår, går 

igen inden for alle 

medvirkende uddan-

nelsesområder. 
  
Uddannelsesorien-

tering 

Som hovedregel er 

eleverne positive 

over for de igang-

satte projekter. Især 

fremhæver de, at 

projekterne har 

givet anledning til 

variation i undervis-

ningsformerne. De 

fremhæver endvide-

re, at projekterne har 

virket motiverende 

og engagerende, sådan som det var 

intentionen. 

  

Med hensyn til frafaldsproblematik-

ken, er det værd at fremhæve, at 98 

% af de adspurgte elever forventer at 

ville færdiggøre deres ungdomsud-

dannelse. De fleste elever befandt sig 

på undersøgelsestidspunktet i slut-

ningen af 2. g. I alt 85 % af de ad-

spurgte elever forventer at gå i gang 

med en videregående uddannelse 

eller en erhvervsuddannelse efter 

endt ungdomsuddannelse. Dette er 

høje tal sammenlignet med, hvor 

mange unge der normalt går i gang 

med en videregående uddannelse. 

Med afsæt i undersøgelsen tyder 

noget på, at flere unge end sædvan-

ligt er motiverede for at tage en vide-

regående uddannelse. Det ser ud til, 

at projektet har virket fremmende for 

unges uddannelsesmotivation. 

  

Surveyundersøgelsen, som specifikt 

har haft fokus på elevernes holdnin-

ger, peger dog også på, at vi kan tale 

om en række pull-faktorer, som nu-

ancerer og delvist problematiserer 

hypotesen om, at projektet har virket 

fremmende for de nævnte forhold. 

Der eksisterer således en række sta-

bile forhold, f.eks. elevernes indre 

motivation og deres social baggrund, 
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som ser ud til at være relativt uaf-

hængige af, hvilken pædagogisk 

indsats som vælges. 

 

Ydre og indre motivation  

Elevernes motivation kan såvel 

understøtte som hæmme deres ud-

dannelsesorientering. De ydre moti-

ver vil som regel have en karakter, 

så de understøtter elevernes ønsker 

om at indgå i et fællesskab og om at 

tage en uddannelse. Det kan fx være 

motiver om at løse samfundsmæssi-

ge problemer på politisk eller admi-

nistrativt niveau i en dansk kon-

tekst, problemer på globalt niveau i 

form af fattigdom 

eller individuelle 

problemer, som 

kræver en særlig 

indsats. Vi taler 

altså om moralske 

bevæggrunde, og 

de er ikke særlig 

udbredte blandt de 

interviewede ele-

ver.  

  

Det er til gengæld de indre motiver. 

Hertil hører motiver, som har ud-

gangspunkt i elevernes egne behov 

og følelser. Det kan fx være behov 

for spænding og aktivitet i et kom-

mende arbejde. Sådanne motiver 

kan være med til at fremme uddan-

nelse, men gør det ikke nødvendig-

vis. 

  

Disse resultater tyder på, at i de 

tilfælde, hvor eleverne er præget af 

ydre motiver, kan disse meget nemt 

mødes af en pædagogisk indsats. De 

indre motiver kan i nogle tilfælde 

danne et godt udgangspunkt for en 

pædagogisk indsats, mens de i andre 

tilfælde kan vanskeliggøre denne 

indsats. 

  
Social baggrund 

Den sociale baggrund er ligeledes 

en faktor, som sætter grænser for 

den pædagogiske indsats. Vores 

motivationsundersøgelse viser, at de 

indre motiver er uden grund i socia-

le baggrundsvariabler. Til gengæld 

er de ydre motiver formet af foræl-

drenes uddannelsesmæssige og 

jobmæssige situati-

on. Ønsket om at 

kunne gøre noget 

for andre i større 

eller mindre skala 

ser således ud til at 

være formet på den 

hjemlige arena. Den 

moralsk orienterede 

indsats ser ud til at 

være noget, elever-

ne lærer af deres 

forældre. Det betyder da også, at 

uddannelsesperspektiverne er betin-

get af forældrenes sociale status. 

Disse rammer bliver habituelle hos 

eleverne, og bliver vanskelige at 

overvinde for lærerne. Man kan 

ikke tvinge den moralske orientring 

ned over eleverne. Også her finder 

vi grænser for pædagogikken. 

  
Konklusion 

Pædagogik skal altid virke i en soci-

al og kulturel kontekst. Derfor er 

der grænser for, hvilke 

resultater den vil kun-

ne frembringe, og hvil-

ke barrierer og forhin-

dringer af social, kultu-

rel og individuel art, 

den vil kunne over-

komme og dermed 

løse. Pædagogiske 

metoder kan ikke stå 

alene. De må virke 

inden for de grænser, 

som drages af elever-

nes motiver og deres 

sociale baggrund. 

 

Såfremt uddannelse og 

pædagogisk organise-

ring møder eleverne 

der, hvor deres motiver 

er, kan den virke stimu-

lerende og engagerende, 

men såfremt uddannelse 

og pædagogisk organi-

sation ikke møder de 

unge, hvor deres moti-

ver er, kan det være 

vanskeligt at engagere de unge. 

  

Vi ser, at traditionelle strukturelle 

baggrundsfaktorer såsom køn og 

social baggrund spiller en rolle, når 

eleverne vurderer undervisning og 

uddannelse. En række af de nævnte 

faktorer er relativt stabile faktorer, 

som det er vanskeligt at ændre 

grundlæggende på, uanset hvilken 

form for pædagogisk organisering 

man måtte vælge.  

  

 

Vi må derfor erkende, at pædagogik 

ikke kan løse alle problemer. Dette 

kan synes som en negativ konklusi-

on. Vi vil dog i stedet hellere karak-

terisere det som en pragmatisk posi-

tion midt imellem forestillingen om, 

at pædagogiske metoder og under-

visning kan alt (den optimistiske 

position), og at pædagogiske meto-

der og undervisning intet kan (den 

pessimistiske position). 
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OM PROJEKTET 

Region Syddanmark besluttede i 2010 i relation til målsætningen om, at 95 % 

af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, at igangsætte et to-årigt 

udviklingsprojekt om anvendelsesorienteret undervisning. I en række forskel-

lige institutioner for ungdomsuddannelser og nogle enkelte efterskoler blev 

der igangsat pædagogiske udviklingsprojekter, som skulle fremme de unges 

motivation for at gennemføre en uddannelse. Samtidig blev det besluttet at 

iværksætte en følgeforskning, hvis formål blev at beskrive indholdet og analy-

sere konsekvenserne af udviklingsprojektet. Følgeforskningen har resulteret i 

to rapporter: Pædagogik og motivation, der udkom i juli 2012 i skriftserien 

Gymnasiepædagogik, og som byggede på kvalitative interview med elever 

og lærere samt observationer. I juni 2013 udkommer projektets anden og 

sidste rapport Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse, som 

bygger på en survey-undersøgelse rettet mod projektets deltagende elever. 

Pædagogik skal altid virke 

i en social og kulturel kon-

tekst. Derfor er der græn-

ser for, hvilke resultater 

den vil kunne frembringe, 

og hvilke barrierer og for-

hindringer af social, kultu-

rel og individuel art, den vil 

kunne overkomme og der-

med løse.  
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