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Forord 

Staf Callewaert fyldte 70 år den 16 juni 2002 og blev da samtidig emeritus efter 
mere end 22 år som professor i pædagogik på Københavns Universitet. Den 14 juni 
2002 holdt Staf Callewaert sin afskedsforelæsning på Københavns Universitet, 
Amager med titlen: Videnskab og Engagement. Samme titel benyttes i den 
æresbog, som udkom på dagen med en række interviews og artikler af Staf 
Callewaert, på initiativ af foreningen HEXIS - forum for samfundsvidenskabelig 
forskning i samarbejde med Forlaget PUC ved Viborg-Seminariet, Viborg, samlet 
og redigeret af hans studenter1. 

 Professor Staf Callewaert er fortsat aktiv, dels i projekter i Afrika, hvor han 
arbejder i Mozambique med såvel Finida som Danida og i Ethiopien med Sida 
projekter omkring curriculum og lærer- kvalificeringsprogrammer, 
masterprogrammer på distance2, ligesom han siden 2002 har været tilknyttet PIVO-
programmet, Pedagogik med inriktning mod vård och omsorg ved Uppsala 
Universitet for at styrke og bidrage med at undervise, deltage i planlægning af 
udviklings- og forskningsprojekter, kort sagt: at forskningsanknytte 
sygeplejerskeuddannelsens samfundsvidenskabelige del og fag, i tæt samarbejde 
med de gennem de seneste år fast tilknyttede lærere: adjunkter, forskerassistenter, 
adjunkt-og lektorvikarer, samt gæstelærere og professorer, mv. Det gælder fx 
kursuslederne: John Davies, Lizbeth Engström, Ingegerd Gunvik Grönbladh,  
kursadministrator og projektmedarbejder på LAROM- og OMOM-projekterne 
Lena Larson foruden tilknyttede lærere3, gæstforelæsere og professorer4.  

Samtidig har Staf Callewaert i samarbejde med professor Donald Broady, 
Institutionen för Lärarutbildning, og docent Karin Anna Petersen, Pedagogiska 
institutionen, været med i opbygningen af ph.d.- og lærerkvalificeringsseminarer 
knyttet til PIVO-programmet i regi af forskergruppen ESEP (Ethos in Society, 
Education and Practices), og SEC (Sociology of Education and Culture), kaldet NP 
(Normalitet och Patologi), har vejledt doktorander og initieret forskningsprojekter, 
deltaget i projektbeskrivelser rettet mod de semiprofessionelle erhvervs 
problematikker, især lærere og sygeplejersker, projekter som LAROM, i 
samarbejde med Karlstad- og Gävle högskoler5, og OMOM-studiet, hvor også 
ph.d.-studerende Gerd Halskov deltager6, se www.ped.uu.se under ESEP-gruppen, 
komparative studier af mellemuddannelserne i Sverige og Danmark. 

                                                 
1 Karin Anna Petersen og Morten Nørholm i tæt samarbejde med studiekammeraterne Ulf Brinkjær, 
Emmy Brandt Jørgensen og Britta Siegumfeldt. 
2 I samarbejde med senest bl.a. lektor Jette Steensen, Aarhus Dag- og Aftenseminarium 
(læreruddannelsen), og Aalborg Universitet. 
3 Foruden Katarina Gustafson, doktorand, Emmy Brandt Jørgensen, ph.d.-studerende og gæstelærer, 
Joyce Kemuma, lektorvikar, Birthe Hedegaard Larsen, ph.d.-studerende og gæstelærer, Sverker 
Lundin, doktorand, Johan Liljestrand, lektorvikar, Helen Melander, doktorand, Camilla Rindstedt, 
lektorvikar, Fritjof Sahlström, forskarassistent, Anna Maria Ahlén, doktorand, Cathrin Martin, 
doktorand, Jan-Olof Hellsten, lektor, Margaretha Andersson, lektor, Agnetha Emanuelsson Blanck, 
lektor, Jette Steensen, ph.d.-studerende, lektor og gæstlærer. 
4 Professorerne Donald Broady, Urban Dahlöf, Sverker Lindblad, Ulf P. Lundgren, har alle deltaget i 
undervisningen på PIVO-programmet. 
5 I LÄROM projektet deltager også Sverker Lindblad, Donald Broady, Mikael Börjesson, Jette 
Steensen, Finn Calander, Hugo Wikström, Peter Gill, Carola Jonsson og Lena Larson. 
6 I OMOM projektet deltager, foruden Gerd Halskov, også Ingegerd Gunvik Grönbladh, Lena Larson, 
Sverker Lundin, Karin Anna Petersen, Camilla Rindstedt og associeret er Lizbeth Engström och Eline 
Noisen. 
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Den 28 januar 2005 blev Staf Callewaert udnævnt til hædersdoktor ved Uppsala 
Universitet, promoveret af professor Donald Broady, under det nye område kaldet 
Utbildningsvetenskap. I den anledning gav Staf Callewaert en forelæsning ved 
Institutionen for Lärarutbildning, Uppsala universitet kaldet: Utbildningsvetenskap, 
en vetenskap eller professionsviden? 

Denne første lille publikation fra forskningsgruppen ESEP indeholder teksterne 
fra emeritus- og hædersdoktorforelæsningerne på svensk og på dansk, fordi vi 
ønsker at løfte den store betydning frem som professor Staf Callewaert har haft for 
det praxeologiske forskningsapproach, og særligt Bourdieu- og 
Foucaultreceptionen i Danmark og Sverige, men også specifikt hvordan hans 
engagement altid har løftet kundskaben om de dominerede kvindelige 
semiprofessionelle erhvervsgrupper som lærere og sygeplejersker, frem som 
forskningsfelt; dels ved at arbejde aktivt og konkret videnskabeligt og dels politisk 
for at disse grupper skulle få en stemme, dog uden at blande det politiske 
engagement med det strikt fagligt teoretiske videnskabelige arbejde. Samtidig har 
Staf Callewaert bevidst rettet sin opmærksomhed mod de undertrykte studerende 
og forskere, nemlig kvinderne, de i hverdagen aktive agenter som i udgangspunktet 
var seminarielærere, folkeskolelærere og sygeplejersker. De er dermed blevet 
støttet, løftet frem og hjulpet på vej i deres videnskabelige karrierer og blevet 
forvandlet til forskere i samme felt, som de som forskere nu også objektiverer, 
hvormed der udvikles redskaber til at forstå og forklare feltet af de 
semiprofessionelle uddannelser og erhverv. Samtidig er flere af disse forskere 
fortsat forankrede i praksisfeltet og dermed giver gruppen af forskere også tilbage 
til feltet, hvad de empirisk har hentet og lært gennem at åbne op for nye 
reflektionsmuligheder således, at der skabes potentialer for handlerum og grundlag 
for nye strategier i feltet. 

Teksterne bliver også publiceret i en antologi sammen med nyere tekster af Staf 
Callewaert i regi af forlaget PUC7 med en beskrivende indledning om 
hædersdoktorritualet ved Uppsala Universitet forfattet af Donald Broady. 
En stor tak til de som har hjulpet til med at denne publikation er blevet mulig ved 
at deltage i oversættelses- og redigeringsarbejdet: 

Marika Hagelthorn, Göteborg,  
Emmy Brandt Jørgensen, København, 
Lena Larson, Uppsala,  
Sverker Lundin, Göteborg,  
Morten Nørholm, Eskilstuna og København,  
Britta Siegumfeldt, Klampenborg.  

Karin Anna Petersen, docent, Uppsala universitet 
20 juni 2005 

                                                 
7 Forlaget PUC, CVU Midt-Vest, Reberbanen 13, DK-8800 Viborg, Tlf. 87 26 26 00,  
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Lidt baggrund 

Ansatser til den betydning Staf Callewaert har haft for Bourdiuereceptionen i 
Norden og samarbejdet mellem: Sverige-Danmark, senest i regi af Uppsala 
universitet 
Ved Karin Anna Petersen, docent, Uppsala universitet 

Bourdieureceptionen i Norden i fagene sociologi og pædagogik tog fat med Staf 
Callewaerts arbejder i begyndelsen af 1970´erne på Sociologisk Institut i Lund 
hvor Callewaert sammen med Bengt A. Nilsson var med i et projekt for det 
svenske skoledirektorat. Projektet handlede om en beskrivelse og en forklaring af 
den nyreformerede folkeskoleskoles øverste trin. Allerede tidligere havde den 
nuværende professor, emeritus Bengt Gesser8 inviteret Passeron9 til at give et 
forskeruddannelseskursus på Sociologi i Lund, og nuværende professor i 
Linköping, Boel Berner havde rapporteret fra hendes studiebesøg hos Bourdieu i 
Paris10. Fra 1974 blev Bourdiues hovedtanker fra ”La réproduction” præsentet i en 
serie forskningsrapporter af Callewaert-Nilssons projekt, og den teoretiske del blev 
publiceret som bog i 1976, og blev første del af Callewaerts doktorafhandling som 
forsvaredes i 1980 på Lunds Universitet, som opsummering og afslutning på de 
tidligere publicerede empiriske rapporter11. I mellemtiden havde Staf Callewaert 
også, på initiativ af professor Jens Bjerg, Roskilde Universitet, publiceret og 
kommenteret et udvalg af franske uddannelsessociologiske tekster sammen med 
Boel Berner og Henning Silberbrandt i slutningen af 1970-erne. Det var tekster af 
Chamboredon/Prévot, Grignon, Gorz, Bisseret, Illich/Verne, Bourdiue/Passeron, 
Baudelot/Establet og Poulantzas. Antologien udkom i to dele og blev publiceret 
såvel på dansk som på svensk12. 

Siden da har den franske uddannelsessociologi haft en central plads med især 
Bourdiues arbejder i svensk- og dansk uddannelsesforskning.  

Den første introduktion havde dog sine begrænsninger idet fokuseringen 
væsentligst var på Bourdieus uddannelsessociologiske tekster snarere end hans 
etnologi, kunst- og kultursociologi, dels blev meget centrale og større teoretiske 
arbejder af Bourdieu publiceret parallelt i 1970´erne. Det centrale arbejde på det 
tidspunkt var La réproduction, som læstes med Althusser blik og således 
fortolkedes udfra datidens strukturalistiske tænkning.  

                                                 
8 Gesser, Bengt (1990): Utbildning, Jämlikhet, Arbetsdelning. Arkiv, Lund. 
9 Bourdieu, Pierre, J.C. Passeron (1977, 1990): Reproduction in Education. Society and Culture. 
Beverly Hills, Los Angeles, California. 
10 Berner, Boel (1972, 1981): Om kunskap som upptäckt och konstruktion. En diskussion av 
Bachelard-traditionen inom epistemologi och vetenskapshistoria. Institut for Sociologi, Lund, 46 p. 
11 Callewaert, Staf, Bengt A. Nilsson (1976): Samhället, skolan och skolans inre arbete” Lunds Bok 
och tidsskrifts AB, 120 p. 
Callewaert, Staf, Bengt A. Nilsson (1980): Skolklassen som ett socialt system, lektionsanalyser, 
Lunds Bok och tidsskrifts AB, 400 p. 
12 Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1976 august): Uddannelse og bevidsthed. 
Munksgaard, Uddannelsesforlagt, 205. Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1976 
oktober): Skole, ideologi og samfund, Munksgaard, Uddannelsesforlaget.153 p. Begge bøger 
publiceret året efter på svensk:  
Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1977): Skola, ideologi och samhälle. Ett 
kommenterat urval franska texter av Bourdieu/Passeron, Baudelot/Establet, Poulantzas, Wahlström 
& Widstrand, Stockholm, 174 p.ALMAserien 79.  
Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1977): Utbildning och arbetsdelning. Ett 
kommenterat urval franska utbildningssociologiska texter av Chamnoredon/Prévot, Grignon, Gorz, 
Bisseret, Illich/Verne, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 235p.ALMAserien,100.  
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Med dette afsæt i sociologien i Lund førtes Staf Callewaert til pædagogikken 
med hjælp fra de svenske professorer Daniel Kallos (Umeå i dag, emeritus) og 
Ulf P. Lundgren (Stockhom, i dag Uppsala13). Det var fra Ulf P. Lundgrens miljø i 
Stockholm, hvor Bernstein- og Bourdieustudier stod centralt, at der siden dannedes 
den anden generation af Bourdieuintroduktører, som blev båret af Donald Broady (i 
dag Uppsala) og Mikael Palme (i dag Stockholm og Uppsala). Staf Callewaerts 
karriere gik via Aalborg Universitet, hvor han i 1976 blev professor i pædagogisk 
psykologi frem til 1979, hvor han tiltræder lærerstolen ved Københavns Universitet 
i faget pædagogik, som han besidder frem til 2002.  

I begyndelsen af Staf Callewaerts karriere i Danmark var interessen for 
Bourdieus arbejder mindre, og han førtes da også ind på traditioner forankret i 
kapitallogik, Frankfurter- og Hannoverskolen, men via et første seminar over nogle 
semestre med fokus på Bourdiues praktikteoretiske studier fra ”Outline of a Theory 
of practice”14 skabtes en fornyet kontakt og gennem relationer til Bourdieu, som 
var blevt optaget af et klasseværelsestudie fra Guinea-Bissau, som Staf Callewaert 
og hans hustru Inger Callewaert Sjöberg havde udført, og som var publiceret på 
fransk15. 

I den danske kontekst var uddannelsesforskning og pædagogik adskilte 
størrelser. Staf Callewaert var i begyndelsen af sin tid som professor ved 
Københavns Universitet også optaget af forsøg på at definere pædagogikkens 
objekt, teori og metode med udgangspunkt i studier af Foucault, Habermas og 
Freud, en periode hvor Bourdiueinteressen stod lidt tilbage for dette, omend flere af 
de studerende arbejdede med afhandlinger16, hvor Bourdieu var central17. På 
samme tid (i 1980´erne) voksede miljøet omkring Donald Broady og hans gruppe i 
Stockholm hastigt frem. De gjorde et stort arbejde med at oversætte og introducere 
Bourdieus arbejder, samtidig med en selvstændigt tysk og anglosaksisk Bourdieu-
reception voksede frem. 

Fra 1988 fik Staf Callewaert, via studenterne der havde læst alt hvad der kom 
fra miljøet omkring SEC i Stockholm, igen faste selvstændige Bourdieuseminarer, 
og miljøet omkring Staf Callewaerts Bourdieu-introduktion i Danmark voksede 
hastigt18 og fortsatte til 200219, og fremover med ph.d.-studerende tilknyttet via 

                                                 
13 www.step.ilu.uu.se 
14 Bourdieu, Pierre ((1972) 1977, 2000): Outline of a theory of practice, Cambridge University Press. 
15 Callewaert, Sjöberg, Inger, Callewaert, Staf (1978): Le développement pédagogigue dans 
lénseignement de base en Guinée-Bissau, Aalborg Universitetscenter, 130 p. 
16 Elle, Birgitte (1988): Lærer-stykker. Ph.d.-afhandling, Institut for Pædagogik, Københavns 
Universitet. 
Eriksen, Tine Rask (1989): Socialisation og kvalifikation til kvindeligt omorgsrsarbejde, phd.-
afhandling, Institut for Pædagogik, Københavns Universitet. 
17 Se fx: Callewaert, Staf (1986): ”Til kritiken af den pedagogiske teorien”, In: J.E. Gustafsson og F. 
Marton (Eds.): Pedagogikens gränser och mögligheter, Lund, Studentlitteratur, pp. 150-170.; 
Callewaert, Staf (1987): Om Foucault og postmodernisme, Forskningsnoter, nr. 1, København, 
Institut for Pædagogik., Akademisk Forlag, København, 436 p. 
18 Callewaert, Staf (1992): Kultur, pædagogik og videnskab. Om Pierre Bourdiues habitusbegreb og 
praktikteori. Akademisk forlag, pp.09-11. 
19 Callewaert, Staf (1997): Psykoanalyse og pædagogik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, 
Københavns Universitet, Amager. 
Callewaert, Staf (1997) Bourdieu-studier, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet, Amager. 
Callewaert, Staf (1998): Til kritikken af den pædagogiske teori, Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Retorik, Københavns Universitet, Amager. 
Callewaert, Staf (1998): Bourdieu-studier II, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet, Amager. 
Callewaert, Staf (1998): Society of Education, Philosophy and Rhetoric, University of Copenhagen, 
Amager. 
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Viborg-kua-projeketet20, hvor han bliver emeritus og flytter sine aktiviteter til 
Uppsala Universitet og tager del i ESEP- og SEC-gruppens uddannelsesaktiviteter, 
seminarer og vejledning af doktorander21 og også i 2005 bliver hædersdoktor, 
ligesom Staf Callewaert fastholder det extramurale miljø i Viborg Amt22 sammen 

                                                                                                                            
Callewaert, Staf (1999): Bourdieu-studier III, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, 
Københavns Universitet, Amager. 
20 Nogle eksempler på ph.d.-studerende hertil kommer en hel række fra andre fag og institutioner. 
Moldenhawwer, Bolette (1994): Etniske minioriteter, kultur og skolegang. Ph.d.-afhandling, Institut 
for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Brinkjær, Ulf (1998): Hhx-elevers habitus og livsstil-konstruktionen af et forskningsobjekt. Ph.d.-
afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Pedersen, Christina Hee (1998): Refleksionens forandring over tid. En tekst om krop, køn og 
pædagogisk relation. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet 
Petersen, Karin Anna (1997/99): Sygeplejevidenskab – myte eller virkelighed? Om genese og struktur 
af akademiske uddannelser og forskning i Danmark. Ph.d.-afhandling afløst ved Det 
Sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus med professor Staf Callewaert som hovedvejleder. 
Schrøder, Vibeke (1999): Undersøgelse af egetsproget og andetssprogets betydning for mødet mellem 
afrikanske skoleelever og den vestligt funderede skole, empirisk undersøgt i skolen i det nordlige 
Ghana. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet  
Sestoft, Carsten (1999): Litteraturvidenskabens historie og epistemologi. Vejleder Frederik Tygstrup, 
Institut for Litteraturvidenskab, KU. Deltaget i Staf Callewaerts miljø.  
Sørensen, Asger (1999): Sandheden er rød –og gid etikken var ligeså. Faget filosofi, Institut for 
Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Larsen, Kristian (1999/00): Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider. Ph.d.-afhandling, Institut 
for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet 
Geckler, Per (2000): Impacts of Basic Education Reform in Independent Namibia. Ph.d.-afhandling, 
Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Smilianov, Ivan (2001): Islamisk fundamentalisme i Sudan. Vejleder Jørgen Bæk Simonsen, Carsten 
Niebuhr Instituttet, KU. Deltaget i Staf Callewaerts miljø.  
Roepstoff, Lisbet (2001): Individuel læring og organisationsudvikling gennem projektarbejde? 
Vejleder Knud Illeris, Pædagogik, RUC. Deltaget i Staf Callewaerts miljø. 
Esmark, Kim (2002): De hellige døde og den sociale orden. Relikviekult, ritualisering og symbolsk 
magt i Vendõme ca. 1050-1150. Vejleder Brian McGuire, Institut V for Historie  & Samfudnsforhold, 
RUC. Deltaget i Staf Callewaerts miljø. 
21 Carina Carlhed om habiliteringsfeltet og Gerd Halskov om rekryttering til 
sygeplejerskeuddannelsen i Danmark og Sverige, foruden alle doktorander og lærere der deltager i 
seminarer i regi af NP-seminarererne (SEC/ESEP). 
22 Curriculum- og lærerkvalificeringsprojekt i Viborg Amt i samarbejde med docent Karin Anna 
Petersen, herunder månedlig forskerseminar og knyttet som adj. prof. ved Master of Health Science, 
Nursing der udbydes af School of Nursing, Deakin University, Faculty of Health and Behavioural 
Sciences, Melbourne i Australien, i nordisk samarbejde med en række universiter og forskere, 
institutionelt forankret ved VIBORG Sygeplejeskole, Viborg Amt. 
Herfra, og i samarbejdet med Københavns Universitet, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet, er 
også en række af ph.d.-studerende disputeret: 
Glasdam, Stinne (2003): Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. 
Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Johnsen Hamann, Marianne (2003): Undervisning og læring i praktik. Om praktikvejlederfuntkionen i 
praktik-delen af sygeplejestudiet efter 1990-bekendtgørelsen i Danmark, empirisk belyst ved 
interview, observationsstudier og dokumentanalyser og teoretisk analyseret ved hjælp af især Pierre 
Bourdieus reproduktions-praktik-og feltsteori. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Retorik, Københavns Universitet. 
Poulsen, Beedholm, Kirsten (2003): Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. Ph.d.-
afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet 
Lorentzen, Vibeke (2004): Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen i forbindelse med 
alvorlig sygdom. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet. 
Axelsen, Inga (2004): Sundhedspleje og ”særlige indsatser for svagt stillede børn og unge” –  myte 
eller virkelighed? Om genesen og strukturen af bestemmelser om hvad der er godt for børn og unge i 
Danmark, Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
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med Karin Anna Petersen23, et miljø, der voksede frem siden 199824. Her foruden 
har aktiviteterne i Afrika været kontinuerte i hele Staf Callewaerts karriere, senest i 
et intensivt samarbejde med lektor Jette Steensen, Aarhus Dag- og 
aftenseminarium og Aalborg Universitet25. 

I det svenske miljø har især siden slutningen af 1980-erne 
korrespondancesanalyser været en vigtig del af det empiriske arbejde, især inden 
for gruppen för utbildnings och kultursociologi (SEC), først i Stockholm og siden 
ved Uppsala universitet. Arbejdet i denne gruppe ledes af professor Donald 
Broady. Sammen med Mikael Palme har Broady også siden 1970-tallet været 
knyttet til den franske kultur- og uddannelsessociolog Pierre Bourdieus 
forskningsmiljø i Paris. Korrespondanceanalysen er en del af en begrebslig og 
metodisk ramme, som udvikledes i dette miljø, et samarbejde mellem matematikere 
og sociologer.  

Lidt forenklet kan man sige, at den bourdieuske måde at forske på med afsæt i 
den franske epistemologiske tradition, kraftigt inspireret af Bachelard, som 
videreførtes af Pierre Bourdieu26, tilpasset til svenske forhold importereredes til 
Sverige via Staf Callewaert og gruppen i Lund omkring utbildningssociologi og 
siden via Ulf P. Lundgrens miljø på Lärarhögskolen i Stockholm, hvor Donald 
Broady indgik27, et miljø, der var interesseret i såvel Bernstein som Bourdieus 
uddannelsessociologi28, for siden med Donald Broady at placere sig i Uppsala da 
han blev professor i 1997 ved Institutionen for lärarutbildningen, ILU29, hvortil Ulf 
P. Lundgren siden også knyttedes.  

Fra Staf Callewaerts miljø kom Karin Anna Petersen til Uppsala i 2000 og 
begyndte umiddelbart at arbejde ved Pedagogiska Institutionen med opbygning af 
uddannelses- og forskerkurser, hvor den franske epistemologi og Bourdieus teori, 
begrebsæt og metodologi og håndværksteknikker stod centralt. Fra 2002 kom Staf 
Callewaert selv til Uppsala, siden Gerd Halskov som projektmedarbejder og ph.d.-

                                                                                                                            
Pedersen, Møller Peder (2004): Køn og kvalificering til omsorg. Et projekt om disicplinering og 
læring i pædagoguddannelsen. Vejleder Jan Kampmann, Roskilde Universitet, Deltaget i Viborg-kua-
projktet. 
Olesen, Søren Gytz (2005): Rekruttering og reproduktion – om praktikker og italesættelser i 
pædagoguddannelsen, Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet. 
Frederiksen, Kirsten (2005): Uddannelse til ordentligthed - at läre sygepleje gennem 200 år. Institut 
for Filosofi og idéhistori, Aarhus Universitet. Deltaget i Staf Callewaerts ph.d.-seminarer i Viborg. 
IN PROGRESS: 
Hygym, Erik (2005): Et professions- og generationsperspektiv på ny skolestart.- forventlig forsvar i 
efteråret 2005. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. 
Larsen, Birthe Hedegaard (2005): Anerkendelse og krænkelse - en undersøgelse af diskursive 
kontrolprocedurer i relation til sygeplejerskers bestræbelser på at opnå anerkendelse af det verdslige 
sygeplejefag som et selvstændigt fag. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, 
Københavns Universitet .- forventlig forsvar i efteråret 2005. 
Kolbæk, Raymond (2006): IT i sygeplejerskeuddannelsen. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, 
Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet. –forventlig forsvar i foråret 2006. 
23 Petersen, Karin Anna (Eds.), (2001, 2004): Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund, 
København, 725 p.  
24 Callewaert, Staf (2003): Fra Bourdiues og Foucaults verden – pædagogik og sociologi, diskurser 
og praktikker, efter det moderne, Akademisk Forlag, Tid & tanke, 436 p. 
25 Callewaert, Staf (2002): Videnskab og engagement. Forlaget PUC-Viborg-seminariet, Viborg. 
26 Bachelard, Gaston (1976): Nej´ets filosofi. Stjernebøgernes Kulturbibliotek, Vintens Forlag, 
København. 
27 Broady, Donald (1990): Sociologi och Epistemologi om Pierre Bourdiues författarskap och den 
historiska epistemologien. HLS. Förlag, Stockholm. 
28 Heyman, Ingrid (1995): Gånge hat till … Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige åren 1974-
1991, Lärarhögskolan, Stockholm. 
29 Donald Broady (www.skeptron.ilu.uu.se) 
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studerende fra 2003 ligesom ph.d.-studerende Emmy Brandt Jørgensen har varit 
tillknyttet miljön siden 2000. Donald Broady og Staf Callewaert indgik hurtigt 
herefter et tæt samarbejde i regi af SEC og ESEPgrupperne. 

Aktiviteterne i de to lande, Sverige og Danmark er på mange måder forløbet 
parallelt om end man kan sige, at Staf Callewaert i begyndelsen havde mere fokus 
på Bourdieus praktikteoretiske etnografiske studier fra Kabylien, som også var de 
eneste der fandtes, mens den svenske 2. generation umiddelbart tog fat på de større 
empiriske studier af Bourdieu, der netop publiceres op gennem 1980´erne, og hvor 
feltteorien og korrespondanceanalysen var vigtige forskningsværktøj. Samarbejdet 
mellem Danmark og Sverige har hele tiden været pågående, og den danske 
reception arrangerede i samarbejde med miljøet i Sverige i begyndelsen af 
1990´erne et kursus i social videnskab og analyser af store datamængder først ved 
Martin Munk og siden Munk i samarbejde med Mikael Palme, Stockholm, Sverige 
på Center for Idrætsforskning, København30. Her har været afholdt statistikkursus i 
korrespondanceanalyse, statistiske grundbegreber. Ligeledes har Marianne Høyen, 
ingeniør og HD, Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns 
Universitet siden november 1995, først på Københavns Universitet og siden i 
Viborg Amt i 2000, afholdt kurser i korrespondanceanalyse. I Viborg deltog Ingrid 
Heyman fra SEC-gruppen. I Uppsala har man afholdt korrespondanceanalyser 
regelmæssigt gennem alle årerne, siden 2000, første gang i Bergen31. 

Korrespondanceanalyse handler ikke alene om korrespondanceanalysen som 
statistisk teknik, men også om hvordan arbejdet kan ingå i en større sammenhæng, 
sådan som Pierre Bourdieu siden 1980 érene samarbejdede med de to matematikere 
Henry Rouanet och Brigitte Le Roux, der siden Bourdieus død i 2002 står som 
repræsentanter for den statistiske metodologi, Bourdieu tillempede. Siden 2002 er 
SEC-gruppens relation til disse matematikere udviklet. De to ph.d.-studerende i 
pædagogik Mikael Börjesson, som gennem en årrække har været den der 
beherskede håndværket i SEC-gruppen og har udviklet en stor database til brug for 
uddannelsessociologiske studier, og Sverker Lundin der tilknyttedes SEC-gruppen 
i 2002 har sammen periodvis været i Paris og fået personlig vejledning af disse 
matematikere. 

I dag er således et stærk Bourdieuinspireret forskningsmiljø koncentreret i 
Uppsala, og ringene i vandet, som har bredt sig fra Sverige til Danmark, er på en 
måde returneret til Sverige igen, men ikke uden at have efterladt sig dråber i havet 
her og der. Staf Callewaert har i hele denne nordiske reception haft en central 
placering, og er værdsat af mange for sin kyndighed og enomre indsats som 
vejleder. 

De to her publicerede forelæsninger på svensk og dansk vidner om denne 
kyndighed og skarpsindighed og betydning for faget pædagogik, og ikke mindst for 
uddannelsesforskning. 

                                                 
30 Kurset hed: Högskolefältet i Sverige og det sociale rum, herunder klassifikations- og 
kategoriseringsproblemer i forbindelse med behandling/analysen af stort datamateriale, samt 
præsentation og gennemgang af korrespondanceanalysen. 
31 Se ESEP- rapport om korrespondanceanalysekurs ved Sverker Lundin, Karin Anna Petersen, 
Donald Broady, Gerd Halskov, Lena Larson och Jesper Bruus-Pedersen 



 12

VETENSKAP OCH ENGAGEMANG32 

Gustave Callewaert 
2002-06-14 

I. Inledning – till minnet av Bourdieu 
Det känns tungt att en sista gång stå här och en sista gång tala å ämbetets vägnar 
om Bourdieu som för några år sedan själv stod här och trollband oss med sina 
föreläsningar. Livet var lättare så länge han fanns; man kunde lättare hålla modet 
uppe, lära nytt, fördjupa perspektivet, fortsätta forska. Ricoeur lär ha sagt att 
glädjen består i att lita på att man klarar av att ta itu med den dag man har framför 
sig. Det är svårare nu. 

Bourdieus bortgång har fått en mängd olika forskare att känna sig manade att ha 
en åsikt om honom. Också polemiken kring Bourdieus sätt att hantera förhållandet 
mellan vetenskapligt arbete och politiskt engagemang har tagit ny fart. Det som 
diskuteras och där målet, åtminstone i Frankrike, ofta är en stark kritik av 
Bourdieus uppfattning, har inte varit det som Bourdieu har skrivit i ämnet, och 
märkligt nog inte heller hans praktik fram till 1995, båda delarna väl beskrivna och 
analyserade i Broadys doktorsavhandling33. I stället har kritiken gällt just hans 
praksis – hans framträdanden och ingripanden på den sociala och politiska arenan – 
från och med 1995. 

I Broadys avhandling Sociologi och epistemologi från 1990 ingår ett kapitel 
med rubriken Sociologi och politik34 där Broady ytterst detaljerat och med 
hänvisningar till en mängd texter hävdar att Bourdieu har ändrat ståndpunkt flera 
gånger mellan 1960 och 1990. Frågan är om det som har hänt den senaste tiden är 
ytterligare en sådan omsvängning. Själv tror jag att det svänger lite mindre än 
Broady menar. 

Broady fokuserar på två saker, dels om själva det sociologiska arbetet omfattar 
normativa utgångspunkter, respektive leder till normativa ståndpunkter, dels i 
vilken mån detta konkret leder till politisk handling. Här skiljer han mellan en 
period på 1960-talet då normativa inslag och ingripanden förekom, framför allt i 
samband med Algeriets befrielsekrig och utvecklingen av utbildningssystemet, och 
senare perioder. Det normativa inslaget är under denna första period dubbelt. 
Sådana diskussioner som ligger i majoritetens intresse betraktas utan omsvep som 
goda, samtidigt som man rekommenderar en metod som betecknas som rationell, 
till skillnad från en inriktning som utgår från traditioner, visioner, moraliska 
ställningstaganden och så vidare. Detta kan bäst exemplifieras med 
rekommendationer rörande skolpolitik och pedagogik. Det ligger i majoritetens 
intresse att skolan explicit undervisar om alla de instrument som behövs för att man 

                                                 
32 Denna text är den svenska upplagan av Staf Callewaerts avskedsföreläsning från professuren i 
pedagogik vid Det humanistiske Fakultet vid Københavns Universitet. Texten publiceras med 
anledning av att Staf Callewaert promoveras den 28/1 2005 som hedersdoktor vid Uppsala universitet. 
Manuskriptet har av lektor Morten Nørholm redigerats och försetts med notapparat, översatts till 
svenska av Marika Hagelthorn samt genomläst av Sverker Lundin och Lena Larson. 
33 Broady, D. (1990): Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin. Skeptronserien, HSL Förlag, Stockholm. 
34 Broady (1990), s. 567 – 581, i andra upplagan s. 560 – 574. 
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ska kunna tillgodogöra sig det skolan har att ge – instrument som överklassen har 
med sig hemifrån och underklassen normalt inte har och heller inte får i skolan. Det 
som slår mig när jag läser texterna är att ordet rationellt här egentligen betyder att 
ta hänsyn till de förhållanden under vilka något förnuftigt kan åstadkommas. Det 
som avvisas är en abstrakt, moraliserande politisering.  

Broady menar att Bourdieu efter 1960-talet ändrar uppfattning och istället 
rekommenderar en inställning som helt överensstämmer med den uppfattning jag 
själv hade då och alltjämt har, en uppfattning som Broady utmärkt formulerar: 

Jag står till tjänst med sociologiska analysinstrument och 
undersökningsresultat, vilka härmed med varm hand överlämnas, särskilt till 
er som har mest att vinna på att sanningen om tjuvsamhället uppenbaras. 
Använd redskapen efter eget huvud, ni är bättre placerade än jag för att 
bedöma vad som bör göras åt er egen situation35 

Det här är en ståndpunkt som jag själv har formulerat på NFPF-kongressen i Turku 
– jag tror det var i mitten av 1980-talet – med Broady som åhörare, något som 
ledde till att Broady och jag närmade oss varandra efter flera års smärre 
kontroverser. 

För Bourdieus del åtföljdes denna inställning av en återhållsamhet beträffande 
politiskt agerande och rekommendationer inom fackområdet.  

Detta har snarare varit en praktik än en sakligt underbyggd inställning hos 
Bourdieu. Och man kan bara gissa vilka motiv som har spelat in. Själv har jag hela 
tiden menat att det är en konsekvens av hans egen teori. På grund av den 
grundläggande skillnaden mellan teoretisk och praktisk logik kan forskaren inte 
basera anvisningar för praktikerns handlande på sina forskningsresultat. Det skulle 
ju därtill innebära ett opåkallat omyndigförklarande av praktikern. Men kanske 
Bourdieu vid denna tidpunkt faktiskt menade att forskaren, för att inte 
kompromettera forskningens frihet, ska avstå från att med sin symboliska makt i 
vågskålen stödja vissa politiska åsikter, även i krissituationer. 

Broady understryker ytterligare en viktig aspekt. För Bourdieu är rationalitet 
och vetenskaplighet inte en evig utan en historiskt betingad storhet, någonting som 
har uppstått och kanske kan försvinna igen såsom exempelvis den allmänna, 
obligatoriska sjukförsäkringen. Detta betyder också att vetenskap alltid är den 
kunskap som saknas i ett givet läge – ”motkunskapen”, i Bachelards anda. Det här 
innebär att man inte i förväg och för alltid kan säga vad saker och ting är, eftersom 
det beror på vilken den förhärskande kunskapsproduktionen är, men framför allt på 
vad den inte är. Och då betingas Bourdieus återhållsamhet säkert av att alla efter 
1968 kände sig kallade att ikläda sig profetens mantel. 

Från och med början av 1980-talet ändrar Bourdieu åter inställning och 
identifierar sig nu med rollen som ”intellektuell” efter förebild av Zola under 
Dreyfusaffären, som hans doktorand, Christophe Charlé36, hade studerat. 
Vetenskapsmannen eller konstnären använder sig av sitt symboliska kapital, 
erövrat genom en strikt vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet fri från moraliska 
eller politiska riktlinjer, för att stödja politiska åsikter. Broady är mycket noga med 
att betona att det som åberopas inte är den vetenskapliga sakkunskapen inom det 
berörda fältet, även om det gäller politiska ställningstaganden inom detta fält.  

                                                 
35 Broady (1990), s. 571, i andra upplagan s. 564. 
36 Christophe Charlé – professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-I-Panthéon-
Sorbonne. 
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Det är i denna mening som Bourdieu, bland annat i efterskriften till Les règles 
de l’art37 från 1989, inleder sin kamp för kulturarbetarnas fortsatta frihet och för de 
institutioner som värnar om denna frihet. Men det leder också 1981 i samband med 
införandet av undantagstillstånd i Polen, till politisk handling tillsammans med 
Foucault med en skrivelse till stöd för Solidaritet. Grunden är väl att de båda nu är 
professorer på Collége de France, men framför allt att Frankrike har en 
vänsterpresident och vänsterregering som har börjat föra en nyliberal politik 
samtidigt som stora grupper vänsterintellektuella antingen stödjer denna politik 
eller är tysta. Nu är konjunkturen den motsatta. 

Broady inordnar Bourdieus medverkan i en publikation från Collége de France 
om en reform av utbildningssystemet38, och hans deltagande i en kommitté, vilken 
skulle lägga grunden för en läroplansreform, under samma tendens. En presentation 
av detta arbete finns att läsa i ett specialnummer av Dansk Pedagogisk Tidskrift39. 
Vad Broady inte kunde veta 1990 var att detta försök att låta de intellektuella 
bestämma dagordningen för reformarbetet inom utbildningssektorn misslyckades 
totalt, eftersom socialistparitet i propagandistiska syften använde arbetet som en 
del av sitt partiprogram och därefter lät läroplansexperter inom enskilda ämnen i all 
oändlighet träta om antalet timmar et cetera. 

Då förändringen i Bourdieus inställning betonas, är det väl på sin plats att även 
diskutera en omsvängning från och med 1989 eller 1995, eftersom budskapet, som 
vi ska se, nu snarare förefaller vara både mer direkt politiskt-agitatoriskt samtidigt 
som själva forskningskapaciteten mer direkt åberopas och ställs till förfogande. 

I december 1995 tar Bourdieu initiativ till att sända ut ett Upprop från 
intellektuella till stöd för de strejkande arbetarna vid en storstrejk i Frankrike40 och 
han framträder personligen på de platser där de strejkande har upprättat fästen. 
Detta var upptakten till ett antal initiativ som så småningom blev mycket 
kontroversiella och i viss mån hejdade ökningen av hans goda rykte, åtminstone i 
Frankrike. Vissa aspekter bör man inom kort kunna studera närmare när 
publikationen Interventions 1961 – 2001 41 föreligger. Av en lista i tidskriften 
Sciences Humaines över sådana ingripanden framgår det att Bourdieu redan 
tidigare ganska regelbundet har agerat politiskt, dock utan att väcka ett sådant 
rabalder som blev följden av bland annat hans angrepp på massmedia, eller 
angreppet på ordföranden för Europeiska centralbanken i Frankfurt42. 

                                                 
37 Bourdieu, P. (1992): ”Pour un corporatisme de lúniversel” i Les règles de l’art: genèse et structure 
du champ littéraire. Seuil, Paris, s. 459 – 472. (1989): ”The Corporatism of the Universal. The Role 
of Intellectuals in the Modern World”. Telos, nr 81 (Tema:”Intellectuals and the University”), 
Washington D.C. s. 99 – 110 (1996):”For a Corporatism of the Universal” i The rules of art: genesis 
and structure of the literary field. Polity Press, Cambridge, s. 337 – 348 (2000): ”För en korporatism 
kring det universella” i Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, s. 473 – 485. 
38 Bourdieu, P. (1985): ”Propositions pour l’enseignemant de l’avenir, élaborées à la demande de 
Monsieur le Président de la Republique par les professeurs de Collège de France”, Paris. Bourdieu, P 
& Fransois Gros, F. (1989): ”7 principes pour une réflexion sur les contenus de l’enseignement 
supérieur. Report sur développement de l’institutions d’enseignement à demande du Ministre Premier 
de la Republique” Ministère de l’Éducation nationale & Collège de France, Paris. 
39 Bjerg, J. & Callawaert, S. (1991): ”Forslag til fremtidens uddannelse”. Dansk pædagogisk 
Tidsskrift, nr 6, årg. 39, s. 267 – 275. 
40 Bourdieu, P. (1995): ”Je suis ici pour dire notre soutien... Combattre la technocratie sur son 
terrain”. Discours aux cheminots grevistes – Paris, Gare de Lyon, den 12 december, Liberation, den 
14 december, s. 7. 
41 Bourdieu, P (2002): Interventions 1961 – 2001. Sciences sociales et action politique. Agone (red.). 
42 Bourdieu, P. (1996): ”Contre la ’pensée Tietmeyer’, un Welfare State européen”. Liberation, den 
25 oktober. 
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Jag ska närmare analysera en text som vittnar om ett sådant agerande, ett av de 
många tal som Bourdieu har hållit i hela Europa och även i andra världsdelar, till 
stöd för tanken på en ny heleuropeisk social rörelse som en del av en 
världsomspännande rörelse. Jag ska se närmare på kontexten till och innehållet i en 
liten text, Pour savoir engagé, publicerad i stället för en minnesskrift i Le Monde 
diplomatique43. Det är en text som Bourdieu läste upp på ett möte i Aten i maj 
2002 med en aktionsgrupp där bland annat fackföreningsfolk och forskare deltog. 

Att texten publiceras där är ingen slump. Många av Bourdieus mest engagerade 
och kritiserade inlägg i form av artiklar i vilka ställningstaganden har formulerats, 
har efter 1995 publicerats i Le Monde diplomatique. Bourdieu publicerade där sitt 
berömda direkta angrepp på den Europeiska centralbankens ordförandes sätt att 
framställa nyliberala ekonomiska idéer och sedvänjor som naturliga i stället för 
som produkter av ett medvetet politiskt ställningstagande, sin första analys (1997) 
av den tevesändning som han hade deltagit i och där han blivit lurad44, sitt första 
ställningstagande mot nyliberalismen45 och sitt första upprop för bildandet av en 
europeisk, social rörelse46 och sin analys av den nyliberala doxan på det 
internationella planet (2000)47. Man ska komma ihåg att många av de här 
artiklarna, som är skrivna för en bredare läsekrets, bygger på artiklar av Bourdieu 
och andra författare inom samma ämnesområden i den strikt vetenskapliga 
forskningstidskriften Actes de la recherche en sciences sociale48. 

II. Vetenskap och engagemang: forskarna och den nya 
europeiska sociala rörelsen (sammanfattning av 
artikeln ”Pour un savoir engagé”). 
Bourdieus utgångspunkt är att en ny social rörelse i industriländerna, sedan mitten 
av 1990-talet blir allt tydligare, utanför de etablerade politiska partierna och 
organisationerna. 

II.1. Samarbete behövs 
Bourdieu menar att ett samarbete mellan dessa rörelser och oberoende forskare 
behövs därför att  

• det som rörelserna kämpar mot är en medveten globaliseringspolitik. 
Globalisering är inte ett faktum, och inte heller en produkt av en naturlig 
utveckling, utan något som systematiskt organiseras. Men var och hur 
politiken utarbetas och sprids hemlighålls. Forskningen behövs för att 
man ska upptäcka denna politik innan den verkställs. 

                                                 
43 Bourdieu, P. (2001/2002): ”Pour un savoir engagé”, Le Monde diplomatique Nr. 6677, den 15 
februari 2002. 
44 Bourdieu, P. (1996): ”Analyse d’un passage à l’antenne. La télévision peut-elle critiquer la 
télévision?” Le Monde diplomatique, nr 505, den 12 april s. 25. 
45 Bourdieu, P. (1998): ”L’essence du néoliberalisme. Cette Utopie, en voie de réalisation, d’une 
exploitation sans limite”. Le Monde diplomatique, nr 528, den 13 mars, s. 3. (2002): ”Neoliberalismen 
eller forsøget på at virkeliggøre en utopi om udbytning uden grænser”, GRUS, nr 62, s. 59 – 65. 
46 Bourdieu, P. (1999): ”Pour un mouvement social européen. Donner un sens à l’union”. Le Monde 
diplomatique, juni 1999, s. 1 & 16 – 17. 
47 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. (2000): ”La nouvelle vulgate planétaire”, Le Monde 
diplomatiquem nr 554, s. 6 – 7. 
48 Actes de la recherche en sciences sociales. 
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• denna politik har effekter som kan förutses tack vare socialvetenskapernas 
resurser. På kort sikt är de dock fortfarande osynliga för gemene man. Det här 
är dessutom en politik som delvis utarbetats av forskare. Därför kan man fråga 
sig om forskare som kan förutse de negativa konsekvenserna kan eller måste 
tiga på grund av den diskretion som traditionellt krävs av forskare. Kan man 
inte säga att det här handlar om att inte bistå en nödställd? 

Märk väl att det i första hand bara handlar om att forskare gör sitt eget 
forskningsarbete, står till förfogande för sociala rörelser med att producera 
kunskap, exempelvis om globaliseringspolitikens negativa effekter, som motkraft 
mot de forskare som producerar kunskap för globaliseringspolitiken. Rörelser är 
inte tillräckligt. Kort sagt behöver rörelserna sådana kunskaper som gräsrötterna 
inte har/inte kan producera. 

II.2 En tudelning mellan scholarship och commitment 
Men i huvudet på bildade personer finns en tudelning (dikotomi) mellan 
scholarship och commitment (på engelska i texten); mellan att producera 
vetenskap och att vara (politiskt) engagerad, mellan å ena sidan det vetenskapliga 
arbete som utförs enligt vissa regler och för andra vetenskapsmän och å den andra 
att engagera sig och sprida sina kunskaper utanför den inre kretsen. Men denna 
uppdelning är konstgjord. Man måste ju arbeta enligt reglerna för vetenskapligt 
arbete för att kunna producera ett engagerat vetande. För att den insats man gör ska 
vara legitim, måste den bygga på ett vetande som är sprunget ur vetenskapligt 
arbete, enligt forskningssamhällets spelregler. 

(Liksom alla fransmän använder Bourdieu i regel savoir/savant mer eller 
mindre synonymt med vetenskap/forskare. Det finns dock små, viktiga 
nyansskillnader som vi här inte ska gå närmare in på.) 

Bourdieu har själv under hela sitt liv gjort studier för att visa den symboliska 
makt som läggs ovanpå den världsliga makten och som består i att vi i våra 
huvuden tänker utifrån sådana dikotomier och han har betonat hur oerhört svårt det 
är att bryta med och byta ut sådana inställningar. Han har samtidigt visat under 
vilka förhållanden det ändå sker. Här talar han mer normativt. Forskarna måste 
bryta med dikotomin mellan scholarship/commitment eftersom den gör det tillåtet 
att inte göra det man borde göra. Den forskare som drar sig tillbaka i sitt 
elfenbenstorn kan göra det med gott samvete eftersom hon eller han har 
forskarsamfundets välsignelse. Man känner sig dubbelt så kunnig därför att man 
inte använder sig av sin vetenskap, underförstått inte publicerar utanför sin egen 
krets. Ändå kan det ju vara kriminellt när det gäller biologer och allvarligt när 
det gäller kriminologer. Ska människor som jag, som betalas av staten för att 
forska, bara dela med sig av sina kunskaper till kollegerna? Man skulle kunna 
tänka sig detta beträffande den första publiceringen av nya upptäckter. Men hur 
förhåller det sig med sådana kunskaper som är kollektivt ägda och kollektivt 
kontrollerade?  

Om man som forskare är övertygad om att det finns ett samband mellan de 
nyliberala politiska lösningarna och graden av delinkvens eller kriminalitet, det vill 
säga det som Durkheim kallade anomie, ska man då hålla tyst? Forskaren kan väl 
inte låta bli att säga det högt och han borde prisas för att säga det högt, inte 
anklagas. 

Man skulle kunna säga att Bourdieu pekar på möjligheten och nödvändigheten 
av att forskaren uppträder som rådgivare åt den anti-nyliberala, europeiska 
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sociala rörelsen vad gäller produktion och spridning av vetenskapliga 
forskningsresultat. Både forskaren och rörelserna antas vara kollektiva men 
frivilliga enheter, som varken är knutna till staten eller styrda av privata 
affärsintressen. Dessutom tänker man sig inte att det är forskaren som tar 
initiativet till eller leder rörelserna eller ger handlingsanvisningar till rörelserna. 
Forskarkollektivet står enbart för de nödvändiga, forskningsmässiga 
kunskapsunderlagen. 
En förutsättning för detta resonemang är dock att 

• forskningsresultat normalt bara kommuniceras inom forskarkretsen. 
• det förberedelsearbete som forskare deltar i vid genomförandet av 

systemskiftet medvetet hålls utanför det allmänna medvetandet. 
• det finns forskningsresultat rörande effekterna av systemskiftet vilka MÅSTE 

delges allmänheten eftersom de bokstavligt talat är livsviktiga. 

Senare i texten pekar Bourdieu dock på möjligheten, legitimiteten och 
nödvändigheten av ett personligt och agitatoriskt, politiskt engagemang. 

II.3 Forskarnas bidrag 
Men vad är forskarens uppgift i samarbetet med de sociala rörelserna? Han ska inte 
undervisa. Forskaren är varken profet eller ny lärare. I den nya situationen måste 
forskaren också uppfinna en ny roll, rollen att lyssna, undersöka, vara kreativ och 
hjälpa de organisationer som står emot den nyliberala politiken genom att 
tillhandahålla redskap. Framför allt redskap för att stå emot den symboliska 
makt som utövas av så kallade experter som arbetar för de stora multinationella 
produktions-, distributions- och konsultföretagen. 

Bourdieu påstår att industriländernas aktuella utbildningspolitik beslutas (inte 
bara utarbetas) av privata företag såsom Unice49 eller Transatlantic Institute50, 
något som har dokumenterats i en undersökning, Europe Inc. Liaisons dangereuses 
entre institutions et milieux des affaires européens51. Man behöver bara läsa den 
rapport som världsorganisationen för handeln (OMC) har publicerat om 
servicesamhället för att inse hur utbildningspolitiken kommer att bli de närmaste 
åren. Det franska undervisningsdepartementet gör ingenting annat än följer dessa 
riktlinjer utarbetade av jurister, sociologer och ekonomer, sedan riktlinjerna har 
getts ett juridiskt utseende. 

Det här är naturligtvis ett starkt påstående som i princip kan verifieras 
empiriskt. Men ingen som har följt utbildningspolitiken i detalj och på bred front, 
nationellt och internationellt, har kunnat undgå att konstatera att hela fältet 
domineras av regelbundna trender som ingen riktigt vet var de kommer ifrån, som 
aldrig har diskuteras men som regeringar, politiker, centralförvaltningar och stora 
fackliga organisationer på ett underligt sätt genast tar till givna utgångspunkter 
för sina eventuellt olika meningar och åtgärder. Det normala är att vara skeptisk 
till konspiratoriska förklaringar om det inte går att sätta fingret på det centrum 

                                                 
49 - http://www.unice.org/Content/Default.asp  
50 - http://www.t-i.org.uk/  
51 Bourdieu, P. (2000): Europe Inc. Liaison dangereuses entre institutions et milieux des affaires 
européens, CEO, Agone, Marseille. 
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som producerar den ridå av diskurser och handgrepp som Thomas Popkewitz52 
menar att det styrande skiktet använder sig av i dag. 

Förutom att Bourdieu tillhandahåller redskap och bidrar med en insiderkunskap om 
och kritik av de diskurser som dominerar forskningen, bland annat i den 
massmediala förmedlingen av den, pekar han på en tredje uppgift för forskarna. 
Denna uppgift är nyare och svårare: 

• främja uppkomsten av organisatoriska förutsättningar för att man 
kollektivt ska kunna arbeta för att uppfinna ett nytt politiskt projekt. 

• främja uppkomsten av de organisatoriska förutsättningarna för att man ska 
lyckas skapa ett sådant nytt politiskt projekt. 

Bourdieu säger till mötesdeltagarna: De människor som deltog i de möten vid vilka 
den franska respektive den nordamerikanska republiken konstituerades i Versailles 
respektive Philadelphia var människor som ni och jag, med en ballast som jurister 
som hade läst Montesquieu och som kom fram till någonting nytt. Man kan 
invända att det redan finns organ som är tänkta att ta ansvar för det här såsom 
Europaparlamentet eller den Europeiska fackföreningsfederationen (EFS). Det kan 
dock bara konstateras att de inte uppfinner någonting nytt. 

Bidraget måste bland annat gå ut på att medverka till att ta bort hinder för 
uppkomsten av en kollektiv vilja att skapa ett nytt projekt, i synnerhet hos de 
sociala rörelser och fackföreningar som är tänkta att lyfta bort dessa hinder. 

Man kan känna en viss optimism eftersom tillfället nu är det rätta (kairos). En 
del av dem som började 1995 blev inte hörda och det hela betraktades som 
galenskap och blev utskrattat, attackerat, kränkt av bland annat journalisterna. 
Sådant sker i mindre omfattning i dag eftersom ett visst arbete har utförts: 

• en rad demonstrationer såsom exempelvis WTO-toppmötet i Seattle i 
november 1999. 

• konsekvenserna av den nyliberala politiken blir alltmer synliga. Även 
inskränkta journalister vet att ett företag som inte ger minst 15 
procents avkastning, läggs ner. Det som vi abstrakt hade räknat ut och 
förutsade kan man i dag konstatera. Fortfarande finns det tid att skaka 
om de socialdemokratiska regeringarna, regeringar som de 
intellektuella älskar att samarbeta med på grund av att de 
intellektuella får så substantiella, sociala fördelar av dem. 

II.4 Villkoren för en förenad europeisk social rörelse 
För att vara effektiv måste en förenad europeisk social rörelse i dag omfatta 
följande tre komponenter: fackföreningar, sociala rörelser och forskare – inte 
sidoordnade, utan integrerade. 

Det finns stora skillnader i alla europeiska länder när det gäller mål och medel 
för aktionen. De sociala rörelserna har återinfört sådana politiska mål och 
aktionsmedel som de politiska partierna och fackföreningarna hade ställt åt sidan, 
glömt, trängt bort för många år sedan. Särskilt personliga aktionsformer, där 
man använder sig av den symboliska effekt av aktionen som beror på ett 
personligt engagemang som också är kroppsligt. Man måste i sitt agerande ta 

                                                 
52 Tom Popkewitz – professor vid Department of Curriculum and Instruction, University of 
Wisconsin-Madison, USA. 
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risker, det räcker inte med en promenad den 1 maj. Det behövs även fantasi 
och mod. 

Å andra sidan ska man inte ha syndikatskräck. Man måste förstå den egenlogik 
som styr organisationer av fackföreningstyp. De är som apparater. Som forskare 
säger jag sådant till fackföreningarna som ligger nära det som de sociala rörelserna 
säger om fackföreningarna och till de sociala rörelserna sådant som ligger nära det 
som syndikaten säger om rörelserna. Bara om alla parter kan se sig själva så som 
de uppfattas av andra, kan man övervinna de motsättningar som försvagar de parter 
som redan tidigare är svaga. 

Rörelsen mot den nyliberala politiken är mycket svag och den försvagas 
ytterligare genom sina inre motsättningar. Hindren på vägen är många, exempelvis 
språket. Till skillnad från tjänstemännen talar inte fotfolket främmande språk. Och 
i de syndikala strukturerna har vi alla de etablerade vanorna, sätten att tänka, 
styrkan i de sociala strukturerna. Vad kan forskarna göra i det sammanhanget? De 
kan arbeta med den kollektiva uppfinningen av de kollektiva strukturer som behövs 
för att en ny social rörelse med nya mål, innehåll och aktionsmetoder ska uppstå. 
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III. Att placera artikeln ”Pour un savoir engagé” i 
Bourdieus författarskap från 1990-talet 
Den problematik som kom att stå i centrum för debatten efter 1995 om politiskt 
engagemang och vetenskap, artikuleras i hela Bourdieus författarskap. 

Man kan dock säga att en ny ton slås an med boken La misère du monde53 som 
publicerades 1993, och är en rapport om en stor forskargrupps arbete under flera år 
tillbaka i tiden. Bourdieu vill här visa på konsekvenserna av det pågående politiska, 
sociala och ekonomiska systemskiftet; att efterkrigstidens politiska, sociala och 
ekonomiska landvinningar nu håller på att gå förlorade. I verket försöker han 
kvalitativt dokumentera denna utveckling och dess konsekvenser. 

Året förut hade Les règles de l’art (1992), en studie av det konstnärliga fältets 
uppkomst och struktur, avslutats med kapitlet Pour un corporatisme de l’universel. 
Det är ett upprop till kulturarbetarna att försvara den relativa frihet gentemot de 
världsliga makterna – staten och näringslivet – som de har tillkämpat sig, för att 
kunna fortsätta representera ett försök att hävda universella insikter. Det är sålunda 
ett försvar för de positioner som det egna skrået hade uppnått, det vill säga för 
parternas intressen, därför att de har betydelse för alla. Och detta i en bok som 
innehåller ett par spännande sidor (s. 185-189) om uppfinning av de intellektuella 
(Zola och Dreyfusaffären). Genom hela boken ges dessutom en analys av Sartres 
roll som kompetent att föreskriva alla vad de ska göra, det vill säga inte som en 
intellektuell person som vittnar eller anklagar, utan som någon som diktatoriskt 
föreskriver allt. 

Bland annat utgående från Charlés studier (publicerade i Actes) tydliggör 
Bourdieu exakt vad rollen som en intellektuell som ingriper politiskt innebär såsom 
denna roll manifesterar sig i Frankrike genom bland annat Zola. Det handlar om att 
kulturarbetaren, som inom sitt eget fackområde gör anspråk på att eftersträva 
universellt tillämpbara kunskaper, i en politisk krissituation, inte på grund av sina 
fackkunskaper utan på grund av trovärdigheten i sina anspråk på objektivitet och 
kompetens, också kan hävda att hans eller hennes politiska ställningstaganden är av 
samma karaktär, nämligen att de är underbyggda av en strävan att tala objektivt i 
en sak som per definition är partisk. Som Bourdieu noterar är det paradoxala i den 
roll som spelas av den intellektuella som ingriper politiskt, att vederbörande gör 
ingripanden just på grund av det som han eller hon inte är specialist på. Som vi har 
sett är det alltså inte som en sådan intellektuell som Bourdieu tänker sig samarbetet 
mellan samhällsvetare och de sociala rörelserna. Där handlar det i första hand om 
de intellektuellas specialkunskaper. 

Och sedan kommer slag i slag boken om och mot teve och journalistiken (Sur la 
television54) och de två volymerna Moteld (Contre-feux55 1 och 256): 1. Ord för att 
tjäna motståndet mot den nyliberala invasionen (1998) och 2. För en europeisk 
social rörelse (2002). 

                                                 
53 Bourdieu, P. et al (1993): La misère du monde. Éditions du Seuil, Paris (1999): The weight of the 
world: social suffering in contemporary society, Polity Press, Cambridge. 
54 Bourdieu, P. (1966): Sur la television: suivi de l’emprise du journalisme. Éditions Liber. Raisons 
d’Agir Liber, Paris. (1998): Om televisionen: följd av Journalistikens herraväldet, Symposion, 1999. 
55 Bourdieu, P. (1998): Contre-feux: propos pour servir à la résistance contre l’invasion néolibérale, 
Raisons d’Agir. 
56 Bourdieu, P. (2001): Contre-feux 2. Pour un mouvement social européen, Raisons d’Agir, red. 
(2001): Moteld, texter mot nyliberalismens utbredning, Symposion, 1999. 
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Däremellan ligger föreläsningarna på Collége de France från 2001, vilka senare 
blir till en bok, Sciences de la science et reflexivité57 och där Bourdieu försvarar 
vetenskapens anspråk på objektivitet, men här finns också en liten bok utgiven i 
Lyon om politiken, Propos sur le politique58 och tidigare Les usages sociaux de la 
science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique59. 

Kanske kan man säga att Bourdieus forskning från och med 1990-talet är mer 
inriktad på de undertryckta än på den härskande över- och medelklassen, vilken 
tidigare har stått i centrum. Ganska snart åtföljs forskningen av en militant 
inställning, först till stöd för den egna gruppen och mot "la trahision des clercs”, 
det vill säga mot de kulturarbetare som underlåter att spela den roll som historiskt-
socialt ankommer dem, särskilt journalister och massmedias intellektuella, men 
också de forskare som i motsats till 1968 lyser med sin frånvaro eller fungerar som 
systemskiftets hantlangare. Den militanta inställningen ger sedan även röst åt de 
utslagna i boken om världens lidande, eller med den engelska översättningens 
undertitel: Världens börda, det sociala lidandet i dagens samhälle. Med 
utgångspunkt i vad som, med ett uttryck lånat från Spinoza, i denna bok kallas 
för en intellektuell kärlek till de intervjuade utslagna, visas hur deras sätt att 
tänka, tala och handla är historiskt-socialt betingat, oavsett om det rör sig om tre 
flickor på en gymnasieskola i en Parisförort eller om halvfascistiska bönder från 
Bourdieus födelsetrakt. Bourdieu kämpar både forskningsmässigt och politisk mot 
det nyliberala systemskiftet och för en mobilisering av en ny, europeisk social 
rörelse.  

IV. De tre komponenter som forskaren ska erbjuda: att 
ha kunskaper att ställa mot rådande tankegångar, att 
kompromettera sig personligt och kroppsligt, att kunna 
medla mellan rörelsens motsatta delar.  
När vi mot denna bakgrund ser tillbaka på artikeln Pour un savoir engagé från Le 
Monde diplomatique kan vi konstatera följande fixpunkter: 

1) Scenen är bestämd och aktörerna är redan på plats. Vi har forskare, 
syndikalister och folkrörelser av olika slag. De har börjat träffas och 
samarbeta mot det som håller på att bli en extremt svag, europeisk social 
rörelse; en motståndsrörelse mot det nyliberala systemskiftet, en rörelse 
som söker efter nya mål och nya medel, ett nytt politiskt projekt och nya 
aktionsformer.  

2) Bourdieu analyserar vad forskarna – inte som stats- eller privatanställda, 
utan som frivilliga, samlade i ett kollektiv som står till tjänst för en social 
rörelse – skulle kunna göra i detta sammanhang, och han betonar särskilt 
två punkter: 

                                                 
57 Bourdieu, P. (2001) Science de la science et réflexivité, Cours du Collège de France, 2000-2001, 
Éditions Raisons d’Agir (2004): Science of science and reflexivity, Polity Press, Cambridge, (2005): 
Videnskab och videnskabsteori. Forelæsninger på Collège de France 2000-2001, Hans Reitzels 
Forlag. 
58 Bourdieu, P. (2000): Propos sur le champ politique. Avec une introduction de Philippe Fritsch, 
Presses universitaires de Lyon. 
59 Bourdieu, P (1998): Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ 
scientifique: une conférence-débat, konferensbidrag den 11 mars 1997 vid INRA: Institut National de 
la Recherche Agronomique, Paris. 
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a. Anlägga moteld på forskarnas eget område genom att  
- spåra systemskiftets hemlighållna dokumentation och strategier i 

vilka forskningen medverkar. 
- påvisa de förutsägbara konsekvenserna av den nyliberala politiken. 

b. tillsammans med alla andra engagera sig personligt och kroppsligt, ta 
risker i nya aktionsformer med stor symbolisk effekt. 

c. medla mellan den spirande rörelsens olika delar så att delarna kan se sig 
själva så som andra ser dem och hantera sina inre motsättningar 
konstruktivt. Alltså göra ett intellektuellt och socialt förberedelsearbete 
som kan leda till ett nytt politiskt projekt med samma ambition som den 
franska respektive den amerikanska revolutionen. 

Ett av de mer originella dragen, i varje fall i forskningssammanhang, är Bourdieus 
vidhållande av att forskaren måste övervinna sitt av en överklassbakgrund 
inspirerade motstånd mot att engagera sig personligt och kroppsligt, mot att frottera 
sig kroppsligt med massorna, med agiterande individer, med våld. Bourdieu har 
analyserat detta komplex i bland annat La distinction60. Han säger det inte explicit, 
men det ligger mycket nära till hands att uppfatta att han menar att det som utger 
sig för att vara ett motstånd mot ett äventyrande av vetenskapens objektivitet 
genom ett parallellt partiskt totalt engagemang, faktiskt också är en sorts socialt 
behov av att lägga ett avstånd mellan sig själv och den verklighet som man bara 
vill hantera intellektuellt. Det är en sorts smak och en livsstil till skydd mot 
beblandning med det sinnliga, det passionerade och så vidare. Kroppen avgudas 
men bara i stiliserad form. 

Men det har också att göra med någonting som kom fram i Bourdieus samtal 
med Abbé Pierre, vilket sändes i fransk teve. Att betala med sin egen person 
kroppsligt, genom att delta i motståndsrörelsens aktioner, är en förutsättning för det 
intellektuella arbetet, för att man ska få och kunna behålla det rätta perspektivet 
underifrån, utifrån den praktiska praktiken, för att hindra att de lidande tillskrivs 
det liv de har i ens teori. 

Det här har förmodligen att göra med att Bourdieu som villkor för objektiviteten 
alltid har utpekat, inte neutralitet, utan ett engagemang som är reflekterande och 
som även kontrolleras reflexmässigt för att man avsiktligt bryter både med aktörens 
och med forskarens spontana medvetenhet. Och som på det hela taget inte handlar 
så mycket om vad man viljemässigt och medvetet gör, utan under vilka 
förhållanden man uppträder, eftersom det sätter gränserna för vad man kan ta sig 
för. 

Även om Bourdieu inte säger det explicit, skulle man kunna säga att ett 
personligt kroppsligt engagemang är ett redskap för att bryta med forskarens 
skolastiska bias, som Méditations pascaliennes61 handlar om. 

Men det kroppsliga engagemanget har också andra beståndsdelar. Det är som 
forskare med ett större vetenskapligt vetande som man kan vara till nytta, inte 
genom att ge handlingsanvisningar, utan genom att producera kunskap om skiftet, 
bland annat om skiftets förutsägbara, objektiva konsekvenser, och genom att 
organisera kommunikation om denna kunskap, eller att stimulera till organisation 
av denna kommunikation. 

                                                 
60 Bourdieu, P. (1979): La distinction: critique sociale du jugement, Éditions de Minuit. (19849: 
Distinction: a social critique of the judgement of taste, Routledge & Kegan Paul. 
61 Bourdieu, P. (1997): Méditations pascaliennes, Seuil. (2000): Pascalian meditations, Polity Press, 
Oxford. 
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Man ska dock notera de trevande formuleringar som tyder på att det handlar om 
en mycket prekär och sårbar möjlighet som kräver en ödmjuk och försiktig 
hantering. Samtidigt genomsyras emellertid formuleringarna av en sorts 
övertygelse om att det inte finns något som talar mot att samma personer, med både 
ett vetenskapligt och ett praktiskt engagemang, inte ska kunna stå faddrar för en ny 
epok. 

Det skulle vara lätt att påpeka att om man använde Bourdieus egna teoretiska 
instrument och metoder för att analysera denna rörelses uppkomst, skulle det 
behövas en enorm portion misstänksamhet mot alla de många kostbara och vackra 
orden, alla de fina intentionerna. Det verkar som om de bevis på hur 
forskningsvärlden eller fackföreningarna eller vanligt folk fungerar, som Bourdieu 
under ett helt livs vetenskapliga arbeten har lagt fram, plötsligt inte gäller. På 
samma sätt tycks Bourdieu i sin framställning av kulturarbetarnas inriktning mot 
det universella som grund för kampen för att behålla det intellektuella arbetets 
frihet, totalt förtränga vad som har kommit fram i de tre stora studierna om 
forskningsvärldens La réproduction62, Homo Academicus63 och La noblesse 
d’État64. Resonemangen om den frivilliga forskarens roll i de sociala rörelser som 
ska initiera ett projekt för ett motsatt systemskifte förefaller betydligt mer blåögda 
än allt vad någonsin Habermas har sagt om bland annat den maktfria 
kommunikationen, något som Bourdieu så kraftigt har kritiserat. 

Samtidigt som man ska komma ihåg att till exempel just när det gäller försvaret 
för den vetenskapliga objektivitetens möjlighet i relation till den historiska 
konstitueringen av institutioner, miljöer och traditioner inte bygger på en frånvaro 
av särintressen, utan på ett systematiskt odlande av ett särintresse, där 
sanningssökandet med enbart intellektuella medel är drivkraften. Bourdieu tycks 
vara bra på att avgränsa den sortens marginella, alltid hotande, aldrig helt 
förverkligad men inte helt obefintliga praxis under betingelser som inte är 
optimala. 

Den stora skillnaden mellan Bourdieu och Habermas handlar inte om huruvida 
någon form av objektivitet är möjlig, för det menar de båda att det är. Skillnaden är 
att Bourdieu sedan länge har givit upp varje form av transcendental grund för en 
sådan möjlighet och i stället pekar ut konkreta historiska intressen i ett intressefritt 
arbete under mycket speciella förhållanden. Och man måste ju säga att Bourdieu 
under ett halvt sekel själv har visat att en del av det här har kunnat göras och att 
han under de senaste tio åren rent faktiskt har bidragit till att organisera en sådan 
kollektiv, frivillig aktivitet av en viss omfattning, med tidskriften Liber, 
publikationsserien Raisons d’Agir, forskargrupper, samarbetet med rörelserna och 
så vidare. 

Ett antal massiva strukturella förhållanden måste dock även påpekas: 

• en drivande kraft som är professor på Collége de France, på toppen av en 
kometkarriär där han har tillgång till en stark infrastruktur. 

                                                 
62 Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1970): La reproduction; éléments pour une théorie du système 
d’enseignemnet, Éditions du Minuit. (1977/1990): Reproduction in education, society and culture, 
Sage, Lodon. Danska utdrag i Berner, B, Callewaert, S & Silberbrandt, H (1977): Skole ideologi og 
samfund: et kommenteret udvalg af franske uddannelsessociologiske tekster, Munksgaard. 
63 Bourdieu, P. (1984): Homo academicus, Éditions de Minuit, Paris. (1996): Homo academicus, 
Symposion.  
64 Bourdieu, P. (1989): La noblesse d’État: grandes écoles et esprit de corps, Éditions de Minuit, 
Paris. (1996): The state nobility: elite schools in the field of power, Polity Press, Cambridge. 



 24

• många relativt fria forskargrupper och institutioner i statlig och privat regi som 
dessutom ger de frivilliga forskarna utbildning, arbetsredskap, lön och så 
vidare, vilket särskilt möjliggör det frivilliga arbetet. 

• en gynnsam kommunikationsteknologi. 
• förekomsten av fackföreningar med dessas kolossala infrastruktur. 
• en välutbildad lönearbetarkår med en viss fritid och så vidare. 

V. I vilket sammanhang ställer vi i Danmark i dag 
Bourdieu frågan om förhållandet mellan politiskt 
engagemang/politiskt ingripande/politisk agitation och 
politisk vetenskap? 
V.1. Kombinationen förefaller problematisk ur ett antal 
synvinklar. 
Efter att ha sammanfattat Bourdieus ställningstagande i Aten-talet (”Pour un savoir 
engagé”) som bara är det senaste i en rad tal, varav en del tidigare har publicerats i 
Moteld 2, ska jag försöka skissera de beröringsytor som hans problematik har med 
vår egen danska problematik i vår danska situation inom socialvetenskaperna, 
särskilt inom pedagogiken. 

Hur kommer det sig att jag i dag i Danmark tar upp Bourdieus framträdanden 
och skrifter för att diskutera problemet med relationen mellan vetenskapligt arbete 
och politiskt engagemang?  

Om jag ville vara riktigt elak skulle jag kunna svara: Därför att båda saknas i 
dansk pedagogik, såväl vetenskap som politiskt engagemang. Men jag får ju 
försöka att i det längsta vara artig mot det land som har härbärgerat mig som 
främling, så vi tar det lite lugnare. 

För oss här i Danmark, på Köpenhamns universitet finns det en resonansbotten 
för problemet, vilken består av många lager: 
• Ett lager som stammar från den tolkning av Bourdieu som vår Bourdieu-

miljö65 har framfört i snart 20 år. Vi har hävdat att Bourdieu har angett att 
samhällsvetenskapernas och de humanistiska vetenskapernas uppgift är att 
beskriva och förklara den objektiva, sociala verkligheten, att helt enkelt säga 
sanningen om samhället. Det där är ett mycket riskabelt projekt eftersom 
naturligtvis var och en menar sig veta sanningen om i vart fall det samhälle 
man själv lever i. Att producera denna kunskap innebär indirekt en kritik av 
den dominerande föreställningen om förhållandena, eftersom de visar sig vara 
annorlunda än man tror att de är eller borde vara, och ännu mer annorlunda än 
den föreställning som via de dominerande tankegångarna sprids som en diffus 
dimma över landskapet. Social magi hindrar objektiv kunskap om de verkliga 
förhållandena att komma fram. Det innebär indirekt en kritik inte bara av 
föreställningarna, utan även av verkligheten bakom dem. Vetenskaplig 
kunskap visar att förhållandena inte är som den förhärskande meningen gör 

                                                 
65 Jfr. Callewaert, S. (2002): ”Redegørelse for Bourdieu-programmet. Forskeruddannelse på Det 
humanistiske Fakultet, Københavns Universitet”, i Petersen, K.A. & Nørholm (red.): Videnskab & 
engagement. HEXIS – forum for samfundsvidenskabelig forskning og Forlaget PUC, Viborg-
Seminariet, s. 210 – 299. Se också Petersen, K.A. (red.) (2001): Praktikker i erhverv og uddanelse. 
Akdemisk Forlag, 2:a upplagan på förlaget Frydenlund. 
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gällande och att det man säger är grunden eller orsaken till att de inte alltid 
överensstämmer med de verkliga förhållandena. Samhällsvetaren ska 
följaktligen inte behöva komma med någon explicit kritik i form av explicita 
moraliska och politiska och fackliga värderingar, inte behöva ge 
handlingsanvisningar om hur missförhållanden kan rättas till, inte uppträda 
som politisk agitator för en av parterna i konflikten. Utifrån denna 
utgångspunkt får man problem då Bourdieu dyker upp på barrikaderna. 

• Ett lager som härstammar från den omständigheten att Bourdieu i det här fallet 
tas emot i en pedagogikmiljö som länge har haft kritisk teori som sitt 
dominerande paradigm vid sidan av en rest av klassisk humanistisk forskning. 
Enligt den kritiska teorin är de intellektuellt utredda, moraliska och politiska, 
fackliga ståndpunkterna själva basen för en adekvat beskrivning och förklaring 
som leder till handlingsanvisningar för vad man ska göra i stället. Det som 
Bourdieu tycks utesluta är det som inom den kritiska teorin är vetenskapens 
förutsättning. Men exempelvis Adorno avvisar att uppgiften skulle vara att ta 
ställning på vetenskaplig grund. Adorno ville ju bara att man skulle negera 
negationen, vilket kanske inte skiljer sig så mycket från Bourdieus åsikt. I dag 
spelar emellertid inte kritisk teori i Hannover- eller Frankfurtstil längre någon 
väsentlig roll. Den kritiska teorin har instrumentaliserats till ett verktyg för 
pragmatiska utrednings- och utvärderingsuppdrag. 

• Ett lager som härstammar från en forskningsmiljö dominerad av yrken och 
yrkesutbildning som i allt högre grad tvingas underkasta sig praktiska teorier 
som den optimala formen av vetenskap, det vill säga teorier som i sig är 
handlingsanvisande för den professionella praktikern. I extrema fall tolkas 
detta som att objektiva humanvetenskaper är en självmotsägelse, det vill säga 
en omöjlighet. En tendens till sådana uppfattningar finns i mild form i kritisk 
teori, i extrem form hos till exempel både Patricia Brenner66 i USA och Bent 
Flyvbjerg67 i Danmark. Även om såväl Brenner som Flyvbjerg har försökt 
spänna Bourdieu framför sina egna vagnar, finns det nog ingenting som 
Bourdieu så hårdnackat har kämpat mot som just detta. Och det är också det 
som den forskningsmiljö som vi har skapat på Köpenhamns Universitet och i 
Viborg68 har försökt motverka. 

Kort sagt: i det klimat som råder inom dansk pedagogik, på Danmarks 
Pædagogiske Universitet (DPU), i Aalborg (Aalborg Universitet – AUC) och i 
Roskilde (Roskilde Universitetscenter – RUC), är det inte särskilt problematiskt att 
koppla samman vetenskap med kritik och politiskt engagemang, det är snarare en 
nödvändighet. Men allteftersom viljan till revolution eller ens till reformism har 
försvagats har det hela mer och mer börjat likna ett slags synnergi mellan stat, län 
och kommun, de stora arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och 
universiteten, där universiteten fungerar som en sorts serviceorgan. Man är politiskt 
engagerad och kritisk i den mån det är en del av rådgivningen till det etablerade 
samhället. Mitt eget och andras mottagande av Bourdieu tyder tvärtom på att 
vetenskapsmannen/-kvinnan inte ska eller kan säga vad som ska göras, utan endast 
                                                 
66 Patricia E Brenner – professor, School of Nursing, University of California, San Francisco. 
67 Flyvbjerg, B. (2001): Making social science matter: why social inquiry fails and how it can succeed 
again, Cambridge University Press, Cambridge. 
68 Jfr Petersen, K.A. (2000): Viborg amt – arbejdsrapport. Om udvikling af lærerkvalifikationer, og 
nyt curriculum ved sygeplejestudiet, overvejelser om opbygning af netværksenhed pædagogik og 
sundhed under Center for Videreuddannelse, Viborg Amt, ph.d-stipendier og studiekreds i samarbejde 
med Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet og masteruddannelse i sygepleje i samarbejde 
med Deakin Universitet, Melbourne, Australien. 
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beskriva det som sker, förklara varför det sker, och i sin förklaring ta med en skiss 
över det handlingsutrymme som de olika motställda sociala aktörerna på fältet har. 
Om forskaren som forskare börjar agitera politiskt blir det hela problematiskt. 

Saken kompliceras dessutom av de mer extrema former av postmodernism vars 
förespråkare hävdar att all kunskap är meningsfull i sig, men att frågan om vad som 
är sant saknar mening, eftersom all kunskap är helt och hållet relativ. 

Så småningom har emellertid, bland annat vid denna humanistiska fakultet i 
Köpenhamn, en äldre, mer långsiktig och nästan officiell, nationell blandning av 
positivism och rationalism åter vunnit i styrka. Inom ett sådant paradigm är både 
kritisk teori och i än högre grad postmodernism dessutom oacceptabelt69. Inom 
olika former av filosofiskt naiv eller reflekterad positivism, rationalism och 
kulturkonservativ, borgerlig utbildningskultur finns en förutsättning som antingen 
inte diskuteras eller som anses som redan fastslagen, nämligen att vetenskapen ska 
vara och sträva efter att vara objektiv och opartisk och därför oförenlig med 
partipolitik eller politiskt engagemang. Det senare anses höra till forskarens privata 
övertygelser och aktiviteter utanför forskningsområdet. Och även om man som 
exempelvis Weber ger sådana övertygelser och värderingar en central plats av stor 
betydelse för vetenskapen, förblir de externa faktorer av ett annat slag. Eftersom 
religiösa, etiska och politiska övertygelser inte kan betraktas som kognitiva 
storheter utan enbart som affektiva, kan man naturligtvis inte använda dem i 
vetenskapliga sammanhang. Att blanda samman detta med den akademiska 
verksamheten framstår som vulgärt, som ett tecken på dåligt omdöme. Eller som en 
av mina kolleger sedan 25 år tillbaka har hävdat om mig på min egen institution: 
Politiska drivkrafter får ersätta bristande kompetens. 

Att koppla samman vetenskaplig verksamhet och politiskt engagemang såsom 
Bourdieu föreslog och själv gjorde, verkar direkt problematiskt, både för det 
kulturkonservativa och det Bourdieuska lägret och självklart för den akademiska 
vänstern, som har övergått till att bli ett serviceorgan åt en progressiv teknokrati 
som försöker genomföra ett systemskifte fullt ut. 

Men det hela beror naturligtvis på vad man förstår med vetenskap och politiskt 
engagemang och hur de båda begreppen förknippas med varandra. 

Det finns emellertid de som påstår att det inte handlar om någon motsättning 
mellan dessa två legitima aktiviteter utan att det helt enkelt handlar om vetenskap 
och engagemang av låg kvalitet. 

Det verkar nämligen som om engagemang skulle vara problematiskt om det 
handlar om engagemang i den vetenskapliga verksamheten, även om sådant 
engagemang kanske är sällsyntare än man kan tro i akademiska miljöer. Det 
problematiska vad gäller vetenskaplig verksamhet är socialt och politiskt 
engagemang. 

Det finns dock de som anser att det exempelvis i fallet Bourdieu efter 1995 inte 
längre handlar om engagemang utan om social och politisk agitation. Professor Luc 
Boltanski70, en av Bourdieus tidigaste, briljanta medarbetare, är av denna åsikt. 

Dessutom har det hävdats att ju mer agitation det blir desto mindre vetenskap 
får man. Det saknas helt enkelt tid och rätt inställning för att gå till botten med 
frågorna, och man nöjer sig då med snabba, inte helt underbyggda utspel. Detta är 
bland annat vad som har påståtts om Bourdieus publikationer om genus71, den 

                                                 
69 Ett utmärkt exempel är professorn i filosofi på Köpenhamns univeristet, Finn Collins författarskap. 
70 Luc Boltanski – professeur de sociologie, Directeur d’etudes à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 
71 Bourdieu, P. (1990) ”La domination masculine”, Actes nr 84 – temanummer Masculin/feminine 2, 
s. 2—31, (1998): La domination masculine, Édition du Seuil, Paris.(1999) Den maskulina 
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nyliberala ekonomin och massmedia. Vad gäller denna sida av kritiken vill jag 
påstå att det kanske har gått för snabbt men att det som har varit stötande är att han 
har kommit in på specialisternas revir och att han har vägrat acceptera den typ av 
frågeställningar som inom fältet har varit legitima att utgå från. 

Motståndet mot att sätta politiskt engagemang eller till och med agitation i 
relation till vetenskaplig verksamhet kan uppfattas på olika sätt. 

Ett sätt är att säga att forskaren inte ska agitera socialt och politiskt i egenskap 
av forskare och egentligen inte alls. Det han kan är någonting annat, och det är det 
han kan som han ska bidra med. När man ändå medvetet eller omedvetet, i 
egenskap av forskare, börjar agitera, kämpar man så att säga under falsk flagg. Man 
hämtar sin symboliska makt och styrka i sammanhanget från sin vetenskapliga 
aktivitet i övrigt, men man använder inte sin makt för att producera kunskap eller i 
värsta fall inte ens för att tjäna pengar, utan för att förändra sociala och politiska 
styrkeförhållanden i solidaritet med en viss part i konflikten. 

Ett annat sätt är att säga, som man gjorde då man kommenterade Bourdieu då 
han till sist, efter att ha varit utsatt för en rad grova manipulationer i program där 
han medverkade, inledde ett öppet krig mot tevejournalisterna i Frankrike. Man 
menade helt enkelt att agitationen gjorde Bourdieu blind eftersom han inte hade 
riktig sakkunskap på detta område och att han i sitt raseri argumenterade utifrån 
ståndpunkter som den vetenskapliga forskningen sedan länge hade övergivit. Till 
exempel tycktes Bourdieu vara övertygad om att publiken uppfattar det som 
visades i teve som sant, låter sig övertygas, ändrar sitt beteende och så vidare. 
Vetenskapen har sedan länge visat att så inte är fallet. Människor utsätts till 90 
procent av tiden för den värsta smörja och det värsta nonsens i teve, men det stör 
dem inte särskilt mycket. De tycker i alla fall som de vill och det de gör har med 
helt andra saker än teve att göra. 

Må så vara. Det märkliga är emellertid att man då inte med ett ord har tagit upp 
vad Bourdieu i själva verket menar, nämligen att det är massmedias uppgift att 
informera och analysera, ge tittarna det de behöver för att bilda sig en uppfattning 
och arbeta med både materialet och kommunikationen så att såväl journalisten som 
hans publik övervinner alla hinder som gör en vettig kommunikation helt osannolik 
både i vardagliga och i de flesta professionella sammanhang. I en analys av hela 
detta manipulativa arbete har Bourdieu inte bara sagt vad teve gör och vad effekten 
av det blir. Han har framför allt visat vad teve inte gör. 

Det vore intressant att närmare undersöka varför den berörda gruppen experter 
med kraft har avvisat två av Bourdieus senare publikationer eftersom de ansågs ge 
uttryck för föråldrade, triviala, inkompetenta åsikter. Detta gällde framför allt hans 
analys av det manliga herraväldet, vilken feminismen har avvisat och hans analys 
av massmedia vilken har avvisats av majoriteten av massmediespecialisterna. 
Tidigare har även skolmänniskor och konstmänniskor tagit avstånd från hans 
analyser av utbildningssystemet (i La reproduction) respektive estetiken (i Les 
règles de l’art) Men här skedde något annat. Man sade inte att analysen var 
felaktig, utan att den helt enkelt var inkompetent. 

Som bland annat Annick Prieur har tagit upp i sin krönika72, har Bourdieu själv, 
i vissa sammanhang, talat, inte bara om engagemang, utan även om passion. 
Därmed har han understrukit att det inte är fel att en forskare har ett passionerat 
engagemang inom det område som vederbörande studerar. Men om passionen inte 

                                                                                                                            
dominansen, Daidalos. Jfr Callawaert, S & Petersen, K.A.(1994): ”Det mandlige herredømme i 
middelhavskulturen ifølge Pierre Bourdieu” i Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og 
kulturteori, Akademisk Forlag, s. 20 – 48. 
72 Prieur, A. (2002): ”Sociologi og raseri”, Social Kritik, nr 79, s. 61-64. 
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övergår i en vilja att veta, blir den ett hinder. Den typiska aristokratiska eller 
högborgerliga normen att man alltid och överallt ska vara behärskad är inte i 
sig någon moralisk eller politisk eller vetenskaplig dygd, utan en livsstil hos en 
klass som alltid befinner sig i överläge och därför inte riskerar att tappa kontrollen. 
Men när man av passion börjar en undersökning, så ska passionen användas så att 
man hela tiden med maximalt kallsinne vänder på varje uppgift, tanke, slutsats, tills 
något av det okända framträder. 

Kort sagt handlar det om att närmare precisera vilka olika former som 
vetenskaplig verksamhet kan anta, och vilka olika former som socialt och politiskt 
arbete antar, för att därefter fråga sig vilka samband mellan de båda som rent 
faktiskt förekommer, vilka som saknas, vilka som är reellt möjliga, på vilka villkor, 
vilka som är önskvärda för vilka grupper och utifrån vilka intressen. 

På ett sätt kan man tänka sig att kritiken inte riktar sig mot den vetenskapliga 
forskarens passion och engagemang. Det som anses vara problematiskt är att den 
vetenskapliga forskaren i just sin egenskap av forskare tar ställning och organiserar 
en sorts agitation kring sitt ställningstagande. Den vetenskapliga forskaren 
kritiseras alltså för att missbruka sin ställning och den symboliska makt denna ger 
honom. Och det behöver inte vara någon väsentlig skillnad mellan om 
ställningstagandet gäller forskarens egen domän eller om han generellt använder 
sitt goda rykte som vetenskapsman, konstnär et cetera för att ge större tyngd åt 
orden när han eller hon intervenerar socialt eller politiskt. 

Inom den framför allt franska traditionen från Zola till Sartre, vilken Bourdieu 
och andra franska sociologier och historiker speciellt har intresserat sig för, handlar 
det om att ”intellektuella” eller kulturarbetare ingriper i politiska konflikter, inte 
därför att de nödvändigtvis har någon speciell fackkompetens på detta område eller 
vad gäller politik och social struktur i allmänhet eller i ett givet land. Den 
moraliska integritet, reflektion och metodiska stringens som de har ådagalagt i sitt 
vetenskapliga/konstnärliga arbete fungerar helt enkelt som en sorts garanti mot att 
de skulle yttra sig, om deras sociala och politiska ställningstaganden inte hade 
samma kvalitet, trots att det ligger inom ett helt annat område. 

För egen del tror jag att Bourdieus framträdande delvis också har fungerat på 
det här sättet och att han var medveten om och drog fördel av det för sin 
verksamhet. Men det var inte det han var ute efter, och det är inte det som han har 
betonat i sina tal och skrifter. Han menar att rörelserna i första hand behöver 
honom som forskare. 

V. 2 Ur den etablerade synvinkeln att praktiskt förnuft är 
tillämpad vetenskap förefaller kombinationen av vetenskap och 
engagemang vara mindre problematisk. Kritiken bygger då ofta 
outtalat på att forskaren engagerar sig på fel sida. 
De allra senaste åren har vi som arbetar inom den så kallade sociala servicesektorn 
med utbildning, hälsa och socialt arbete översvämmats av tankegångar som är nya i 
denna extrema form och där en kunskapsform som är professionell och 
evidensbaserad anses som den enda giltiga. Vetenskapen och teorierna tvingas ta 
plats i detta sammanhang. 

Nuförtiden försöker en del göra det till regel på universiteten att bara syssla med 
yrkeskunskaper. Detta är en uppfattning som är helt främmande för 
naturvetenskaperna, men vanlig också inom hälsovetenskap, juridik och teknik. 
Inom socialvetenskap och humaniora studerar man mänskliga yttringar och 
beteenden i syfte att förse deltagarna, men framför allt det politiska, administrativa 
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och fackliga ledarskapet inom olika sektorer med en välgrundad insikt om vad som 
bör göras för att lösa problem och förverkliga målsättningar. De flesta forskare 
inom socialvetenskap och humaniora gör i princip ingenting annat än utarbetar 
välgrundade ställningstaganden i alla möjliga praktiska sammanhang. Humaniora 
och socialvetenskap är i sig handlingsanvisande i detta paradigm som nog omfattar 
den största delen av den verksamhet som bär denna beteckning. Det nya är att varje 
praktiker i varje enskild handling i princip ska kunna åberopa en serie kontrollerade 
försök som entydigt har visat att just den aktuella metoden är mer kostnadseffektiv 
än andra. Utbildningen och organisationen och utvärderingen ska uteslutande 
inriktas därefter. 

Naturligtvis är det speciella att dessa handlingsanvisningar riktas till ledningen 
och styrelsen. Förr i tiden sa vi att samhällsvetenskaperna berättar för dem där uppe 
som inte har någon direkt kontakt med dem där nere vad de där nere håller på med 
och hur man kan hålla dem i schack. Samhällsvetenskaperna har ju historiskt 
uppkommit som ett instrument för social välfärd i kombination med social kontroll. 
Eventuellt i en mer intellektuell variant såsom hos Weber eller Durkheim som 
arbetade med frågan om vad som kunde göras om det borgerliga samhälle som blev 
följden av kapitalismen och den borgerliga revolutionen inte hade någon livskraft 
på lång sikt. 

När man ser på de dominerande paradigmen inom samhällsvetenskaperna (om 
vi för ett ögonblick bortser från juridik, nationalekonomi och företagsekonomi) har 
vi huvudsakligen följande som utgör var sitt kapitel i alla handböcker i 
vetenskapsteori från de senaste 30 åren: 

1) Det objektivistiska rationalistiska. Mål för social praktik uppställs i 
demokratisk ordning av folket och/eller uppställs och motiveras av 
filosofin. Medlen för att uppnå målet, det vill säga mänsklig aktivitet, 
beskrivs av sådana empiriska vetenskaper som psykologi, socialpsykologi, 
sociologi och pedagogik. Dessa vetenskaper har studerat de faktiskt 
förekommande tillämpningarna och utifrån dessa också skapat några nya 
samt genom kontrollerade försök fastlagt vilka som är effektivast för syftet. 
Med utgångspunkt i dessa resultat kan man ge ledningen 
handlingsanvisningar för ett optimalt beteende. Sociala tillämpningar 
betraktas här som fakta, det vill säga som företeelser i världen som kan 
studeras och manipuleras som vilka andra företeelser i världen som helst. 

2) Det kritiska. Social tillämpning betraktas som någonting för sig. 
Socialvetenskaperna har i första hand till uppgift att gräva fram hur det 
verkligen förhåller sig, genom en ideologikritisk beskrivning av den 
verklighet som döljer sig bakom det som visas upp eller syns. Detta är i sin 
tur bara möjligt om man kontrasterar med en normativ utopi som motiveras 
historiefilosofiskt (Frankfurt I) eller diskursivt (Frankfurt II). 

3) Den så kallade humanistiska vetenskapsmetoden. De humanistiska 
vetenskaperna rekonstruerar på ett inkännande sätt de mål och medel som 
människan historiskt har utvecklat och de hämtar därifrån grunden för vad 
som är historiskt-relativt rätt att göra om traditionen ska kunna föras vidare 
och utvecklas. 

4) Felaktigt brukar man koppla samman detta tänkande med hermeneutisk 
fenomenologi. Fenomenologin har dock numera blivit till en 
avstjälpningsplats för det mesta och termen är därför omöjlig att använda. 
Det råder dock inga tvivel om att den kvalitativa, kontextbundna, 
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feministiska, postkoloniala, postmoderna aktionsforskningen är 
handlingsanvisande på sitt eget sätt. 

5) Det marxistiska paradigmet hos den västerländska marxismen, som ju har 
stora problem med att kombinera sin teori, den så kallade historie-
materialismen och kritiken av den politiska ekonomin, med ett svar på 
frågan om vad som bör göras. 

Här är det viktiga för mig att bara understryka att alla dessa paradigm utgår från 
handlingsanvisningar för praktikerna som ett självklart och oproblematiskt resultat 
av samhällsvetenskaperna. 

Vi kan dessutom ta ett steg till. Nuförtiden kan man konstatera att en stor del av 
den akademiska aktivitet som går under beteckningen vetenskap i verkligheten 
består av mer eller mindre sofistikerad konsultverksamhet, vilken dessutom har 
fördubblats genom sådan konsultverksamhet som bedrivs av privata, vinstdrivna 
företag. Dessa privata företag har en budget, organisation och genomslagskraft som 
starkt överträffar universitetens. Här kan man verkligen tala om 
handlingsanvisningar. 

Slutligen kan vi se hur delar av universiteten själva frivilligt omvandlar sig till 
praktiskt inriktade konsultfirmor. Det senaste exemplet är upprättandet och 
utvecklingen av Danmarks Pædagogiska Universitet (DPU). Universitetets 
styrelseform, hemsida, ledigförklarande av tjänster, forskningsprojekt, offentliga 
deklarationer, hantering av relationen till CVU (Center for Videregående 
Uddannelse) och vad som har framkommit om de första aktiviteterna, har på 
mycket kort tid lämnat anspråken på att vara Danmarks främsta institut för 
grundforskning och i stället blivit en självständig privat konsultfirma utanför 
styrelselagen, en firma som säljer det som marknaden efterfrågar och som har 
skapat sig själv med sin egen nya retorik och sina reklambroschyrer. 

V.3. Men vad är det då som är så fel med Bourdieus 
uppträdande? 
På vilket sätt gör då Bourdieu fel när han ställer sig med en megafon på 
barrikaderna i Paris i november 1995 och ger sitt stöd till en av parterna i 
konflikten? Man kan frestas svara att felet är att han stöder fel sida, inte att han 
ingriper. Men låt oss åter vara artiga och se närmare på saken i hela dess 
komplexitet: 

1) De akademiska intellektuella är på ett sätt som symboliserar hela deras 
tänkande och handlande rädda för kroppskontakt, rädda för att beblanda sig 
med människor som de inte själva har valt och noggrant kontrollerat, rädda 
för att offentligt visa upp ett avvikande beteende, rädda för att avvika från 
akademins inre oskrivna spelregler och så vidare. De är helt enkelt rädda 
för allt som är direkt sinnligt, obehärskat, okontrollerat. 

2) En sak är rådgivning: rekommendationer som förmedlas till dem som har 
beställt en undersökning i en rapport, åtföljd av en muntlig genomgång och 
så vidare. Det kan vara arbetsgivare eller fackföreningar, men man håller 
sig till rapport med genomgång. 

3) Rådgivningen innebär inget ställningstagande. Utgångspunkten är en 
klients partsintressen och rådgivningen går ut på att ge anvisningar om hur 
dessa intressen bäst främjas. Men det är klienten som tar parti, inte 
konsulten. 
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4) Per definition handlar det om att ge råd till den starka om hur den svaga 
ska behandlas. Det finns ingen som ger råd åt den svaga parten, som ju är 
föremål för behandling. I detta sammanhang är det ytterst intressant att 
idag se hur alla samhällsinstanser – som har ordet i sin makt och makt att 
sätta bakom orden – förkunnar att man nu en gång för alla måste skapa 
strukturer och spelregler som tvingar akademiker att enbart syssla med 
sådant som gagnar det privata näringslivet eller den offentliga 
förvaltningen. Som om det inte vore just det som akademiker har gjort 
genom alla århundraden, även om resultatet av det kanske inte har varit det 
mest spännande. För 200 år sedan medförde Upplysningen att Kant i varje 
fall pläderade för att man åtminstone vid sidan om de yrkesinriktade 
fakulteterna såsom juridik, medicin, teologi, gymnasiehumaniora och så 
vidare skulle behålla filosofi och naturvetenskap som vetenskapliga 
fakulteter. Under efterkrigstiden hävdade man att ett universitet var en 
Public Service-institution med huvuduppgift att för alla 
samhällsmedborgares räkning upprätthålla tillgången till det optimala 
kritiska kunnandet inom alla områden. Allt detta låter i dag ålderdomligt 
och löjligt. I dag är ett universitet bara ett av många ställen där makten 
lägger pengar på att ta reda på hur man hävdar sig i den internationella 
kapplöpningen för att tjäna pengar och styra människor. Det finns några 
svaga röster som kämpar emot, inte av principiella skäl, utan därför att man 
tycker att en kortsiktig instrumentalisering faktiskt inte är produktiv. Det är 
bara människorna i toppen inom de teoretiska naturvetenskaperna som med 
medlidande ser ner på denna cirkus, och av princip fortsätter att som 
vanligt vara så onyttiga som möjligt. 

V.4. Den kampanj som kräver att vetenskap ersätts av 
yrkeskunskap drivs i stor utsträckning av de delar av 
universitetsvärlden som är marginella i vetenskapligt avseende 
och stöds inte självklart vare sig av de så kallade avnämarna 
eller av de forskare som arbetar med rådgivning till 
myndigheterna och näringslivet. 
Märkligt nog kommer denna extremistiska våg mot en professionalisering av 
universiteten och forskningen inte från de instanser som påstås talar för den, 
nämligen de tilltänkta brukarna såsom näringsliv och förvaltningar, eventuellt med 
stöd av fackföreningar eller politiska partier. Inom dessa kretsar finns ett uttalat 
behov att få ha ett finger med i spelet, att kunna få någon form av inflytande över 
ett verksamhetsområde som man misstänker sedan länge har stagnerat eller 
fungerar som sysselsättningsterapi för akademiker. Men de som så ensidigt tolkar 
detta behov av medinflytande som ett krav på anpassning till specifika 
partsintressen är ofta antingen representanter för universitetsvärldens icke 
vetenskapliga verksamhetsområden såsom universitetspedagogik, eller högre 
ämbetsmän som aldrig har varit i närheten av något forskningsprojekt men ändå 
reser från den ena OECD-konferensen om  högre utbildning till den andra. De 
deltar inte i universitetets huvudverksamhet, är mycket osäkra på sin egen och 
andras funktion och användbarhet och visar upp en extrem underdånighet och 
anpassningsvilja inför det som uppfattas som de verkligt legitima intressena. De så 
kallade legitima avnämarna däremot är mycket försiktigare. Nyligen presenterades 
resultatet av en undersökning i Sverige om effekterna av en längre tid med 
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lekmannarepresentation i universitetsstyrelserna. Det visade sig att effekten inte 
varit särskilt påtaglig och att detta i huvudsak berodde på att de externa 
representanterna inte kände sig fullt kompetenta att med kraft ta del i 
beslutsfattandet. I stället föredrog de att, när allt kom omkring, rådfråga eller följa 
universitetsfolket framför att tvinga fram illa underbyggda beslut. 

Det andra märkliga är att de människor som är erkända internationella 
stjärnforskare som det heter nuförtiden, att dessa människor som har använt en stor 
del av livet som forskare med att vara rådgivare åt regeringar i centrala frågor samt 
utfört uppdrags-/kontraktsforskning för att belysa de frågor som politiker har ställt, 
aldrig försöker dölja att forskaren som vetenskapsman inte kan härleda 
handlingsanvisning från sina beskrivningar och förklaringar av sakernas tillstånd 
och att det är farligt att begränsa vetenskaplig verksamhet till uppdragsforskning. 
Vetenskapsmän kan bli intressanta att konsultera just därför att de har arbetat på en 
bredare front än snäva partsintressen och med andra metoder än sådana förfaranden 
som ska trolla fram kortsiktiga manipulationer med de få variabler som styrelsen 
och förvaltningen genast själv kan ge order om. Sålunda skriver professor Kjell 
Härnqvist, professor i pedagogik och nuvarande rektor för Göteborgs universitet: 

Härnqvist utgår från att de centrala frågorna i utbildningsplaneringen är av 
politisk natur och således inte vetenskapliga. Som forskare, menar han, kan 
man sätta fingret på kritiska punkter, tillföra ny information och göra 
diskussionen mer sakinriktad. Några lösningar kan forskaren däremot inte 
tillföra.(Härnqvist, 1996, s. 9)73 

Så löjligt enkelt kan det låta. Och då ska man ändå komma ihåg att Härnqvist 
tillhör en forskartradition som ligger nära det jag har kallat den objektivistisk-
rationalistiska som inte har några principiella problem med att tänka i mål-medel-
termer. 

Professorn i pedagogik vid Uppsala Universitet, Ulf P. Lundgren, som har 
spelat en liknande central roll som forskare och medlem i utredningar, och som 
dessutom har varit generaldirektör för Skolverket i Stockholm, brukar uttrycka sig 
mycket radikalare, men då handlar det redan om en helt annan sida av saken. 
Lundgren menar att politiker använder sig av forskning för att legitimera beslut 
som redan är fattade utifrån helt andra grunder än forskningen brukar peka på. 

V.5. Kan inte de professionella själva? Men vad är då 
professionalism? 
Hela problematiken har för övrigt en helt annan sida, vilken dock sällan tas upp. 
Att med vetenskap som stödpunkt (vi måste närmare precisera vad det innebär) 
gripa in socialt och politiskt (detta ska också preciseras) samt hur privat eller 
offentlig verksamhet utformas, kanske måste betraktas som ett tredubbelt 
omyndigförklarande av dem som dagligen agerar inom området på så kallad 
gräsrotsnivå: 

1) Den sociala arbetsdelning som gör att en grupp i samhället som i alla 
avseenden är nära knuten till överklassen får rätten att bedriva vetenskap 
om alla andra i samhället, medan de som agerar på detta område ska ta 
emot kunskapen om sitt agerande från denna högre instans och inte får 

                                                 
73 Här citerad från Wallin, E. (2001): ”Pedagogikforskarens uppgift i statliga utredningar”, 
Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 6, nr 3, 2001, s.195 – 205, s. 197. 
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motsvarande resurser att bedriva forskning om sig själva och om 
överklassen. 

2) Dessutom är det olika delar av överklassen och de högre, nya 
mellanskikten som är de exklusiva adressaterna och mottagarna av dessa 
kunskaper, inte gräsrötterna. 

3) Slutligen medför samhällets sociala arbetsfördelning att de som gör och 
kan någonting underordnas och att uppgiften att leda och fördela arbetet 
ges till dem som inte gör eller kan någonting annat än just det. 

Därför har det under hela den moderna perioden, vilken har präglats av liberala 
eller socialistiska idéer, funnits rörelser som strävat efter att återta rätten att själva 
styra sina liv och kontrollera produktionen av kunskaper om sig själva. Typiska 
manifestationer av denna tendens har kommit från arbetarrörelsen eller 
kvinnorörelsen. De har emellertid aldrig fått någon stor genomslagskraft utan 
tvärtom ofta både lett till en akademikerfientlighet såsom inom socialdemokratin 
och till antiintellektualism. 

Det fantastiska i dag är dock att den nya lednings- och managementretoriken 
lyckas med konststycket att under täckmantel av en generalisering av 
professionalismen framställa det hela som om detta självstyre nu vore ett faktum. 
Erik Wallin reagerar skarpt mot detta i den omnämnda artikeln där han citerar en 
utredning som skulle granska läroplanernas inverkan på de praktiskt verksamma 
och där experterna bestämde sig för att utgå från att det är de praktiskt verksamma 
som bestämmer/kan bestämma vad som ska göras. 

En avgörande utgångspunkt för arbetsgruppen har varit vår tro på att de 
som arbetar i skolan vill ha och kan ta ansvar för skolans och sin egen 
professionella utveckling. Inte bara tillsammans med sina kolleger, utan 
också tillsammans med de barn, ungdomar och vuxenstuderande som de 
dagligen möter. Då behövs en läroplan som man äger och genomgående 
relaterar till. En läroplan som man har som utgångspunkt för dialogen med 
de lokala politikerna, med föräldrarna och med det övriga samhället.74 

Här upphävs plötsligt frågan om vem som styr och vem som styrs av vem och 
frågeställningen försvinner i en illusion om att samtliga deltagare i lika hög grad 
äger och styr verksamheten. De känsliga frågorna om huruvida offentlig 
verksamhet ska styras av politiken eller av deltagarna och om ansvarsfördelningen 
mellan professionella och klienter/avnämare dribblas bort till fördel för den 
allmänna dialogen. Här blir det tydligt vad den nya professionalismen innebär, 
exempelvis för dem som är praktiskt verksamma inom den reproduktiva sektorn. 
De ska hädanefter kunna visa att de har en tillräckligt kreativ personlighet och 
tillräckliga kommunikativa talanger att satsa i tjänsten för att kunna få statliga 
tvångsåtgärder – allt ifrån obligatorisk undervisning till program för minskad 
alkoholkonsumtion och minskad fetma – att friktionsfritt glida ner. 

Men mot bakgrund av det ideologiska missbruket av tanken på självförvaltning 
kan man ändå fråga sig varför man ska göra så mycket väsen av att en professor på 
Collége de France står på barrikaderna och talar för den ena parten i en social 
konflikt och börjar ge ut små skrifter som riktas till en bredare publik, skrifter som 
levererar en analys och en kritik av massmedia och den nyliberala filosofin och så 
kallad ekonomisk, nyliberal politik och så vidare. Skulle det inte vara bättre att 

                                                 
74 Rosengren, K.E, & Öhngren, B. (red.) 1997: An evaluation of Swedish research in education, 
Stockholm: HSFR. Här citerad efter Wallin (2001) s. 200. 
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ha arbetare som själva forskar i stället för att ha professorerna på 
barrikaderna? 

Man kan ju säga att det är en rörande men illa genomtänkt gest, eftersom det 
inte är en professor på barrikaderna som vi behöver utan ett samhälle där 
människor själva styr sina liv. Där både det produktiva och det reproduktiva, det 
manuella och det andliga arbetet ingår i allas arbetsuppgifter, kompetens och 
utbildning. Detta behöver inte betyda att vi inte ska ha olika branscher och olika 
yrkesspecialiteter. Men det betyder att den sociala arbetsdelningen inte 
systematiskt ger den ena klassen eller fraktionen all kunskap, information och 
ledning och resten av befolkningen uppgiften att föra ut i livet allt det som andra 
har tänkt ut och bestämt. Ekonomisk, sociologisk och humanistisk forskning skulle 
därmed ingå i alla människors arbete. 

Om man betraktar det här ur Bourdieus perspektiv skulle det bara betyda att 
oavsett om det görs av människor som annars arbetar på verkstadsgolvet, på kontor 
eller sjukhus, ska det göras professionellt, det vill säga med oförminskade krav på 
vetenskaplighet. Och inte som hos Benner eller Flyvbjerg omtolkas till att betyda 
den tysta kunskap som de praktiskt verksamma alltid redan har haft, men som nu 
ska dokumenteras, explicitgöras och bedömas. Forskningen är meningslös om den 
inte görs vetenskapligt och vetenskap är vetenskap oavsett vem som bedriver den. 

Naturligtvis är en sådan sorts arbetsfördelning en utopi i ett klassamhälle som 
vårt, men en utopi som i olika hög grad kan inspirera till praktisk handling. 

Man ska dock komma ihåg två saker som också för Bourdieu skulle ha varit helt 
centrala: 

1) Det finns ingen anledning att acceptera att bara en klass vet, leder och har 
fördelar och att den andra blir tillsagd, tvingas hörsamma och uthärda. Men 
forskning är ett arbete som, liksom allt annat arbete, följer vissa lagar. 
Andra än akademiker får gärna bedriva forskning, men enligt reglerna. 

2) Man kan inte hoppa över sin egen skugga. Forskning kräver en 
institutionell ram, traditioner, en mycket speciell organisation och i princip 
en erfarenhet som tar ett helt långt liv, ja, flera generationers liv att 
förvärva. 

För att utopin ska kunna förverkligas måste man alltså finna sätt att sammanföra 
icke-forskare med forskare snarare än att tunna ut forskningen tills det visar sig att 
det ju var det som alla redan hade arbetat med, så som det i dag på vissa håll 
framställs då man vetenskapliggör sjukvården. 

Det här är en av de saker som Bourdieu anspråkslöst förespråkar när han 
grundar tidskriften Liber och publikationsserien Raisons d’Agir och bidrar till att 
upprätta och stödja sådana aktionsgrupper som samlar både syndikalister, 
människor från olika rörelser, och forskare. Vad gäller forskarna har han 
understrukit vikten av att skapa frivilliga sammanslutningar av forskare, bland 
annat över gränserna i Europa, sammanslutningar som är oberoende av både staten 
och den privata sektorn som uppdragsgivare. 

På så vis har Bourdieu alltid klart skiljt sig från de vänsterintellektuella som har 
opererat via staten eller via de kommunistiska, socialistiska eller 
socialdemokratiska organisationer som ofta var identiska med staten, lika mycket 
som han har tagit avstånd från att låta den privata sektorn som beställare och 
finansiär kontrollera forskningen. På samma sätt har han redan för 30 år sedan talat 
sig varm för konkurrens mellan universiteten och institutionerna på lika villkor. 
Och han har talat sig varm för alla former av intern kollegial kontroll av 
vetenskaplig produktion, subsidiering och anställning. 
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Man kan alltså inte säga att Bourdieu var en förstockad anhängare av den 
socialdemokratiska, starka staten som välfärdsstat, eftersom han arbetade för att 
man skulle inse konsekvenserna av den nyliberala minimalstaten. I mångt och 
mycket var han liberal när han beskrev de tillvägagångssätt som han förordade 
under en tid då varken de konservativa politikerna eller de vänsterintellektuella var 
liberala. Detta framgår tydligt av det som skedde med hans medverkan i Collége de 
Frances intervention på utbildningsområdet. På inbjudan av president Mitterrand 
deltog han i utarbetandet av en liten skrift där professorerna på Collége de France, 
från teoretisk fysik till arkeologi, sade sin mening om hur det franska 
utbildningssystemet kunde reformeras75. Det blev en lågmäld skrift, uppenbarligen 
med Bourdieu vid pennan. Där sade man att, givet parametrarna i det rådande 
samhället och givet systemets struktur, kunde man enligt vad man visste om 
historien och dagsläget överväga att göra något på de och de punkterna med en viss 
möjlighet att flytta på några av parametrarna. Detta ledde till ett inrättande av en 
kommitté som skulle komma med ett förslag till en ny central läroplan och så 
vidare, alltsammans välkända, typiskt reformistiska försök. Hela operationen 
misslyckades, bland annat därför att Lionel Jospin, den dåvarande 
utbildningsministern i den socialistiska regeringen, använde skriften som en 
socialistisk partsinlaga. Därigenom förlorade den all legitimitet som en mer 
generell analys. Hela processen hamnade i händerna på utbildningsvänstern, lierad 
med socialistpartiet som sedan 200 år har styrt det franska utbildningssystemet på 
bildningsborgerlighetens premisser och i statens tjänst. Reformen kom av sig helt 
och hållet och Jospin och Bourdieu blev fiender för livet. 

Ser man det ur Bourdieus synvinkel eller för den delen ur min egen, kan man 
säga att det faktiskt inte är så märkligt med en professor ute på gatorna, i 
massmedia, i föreläsningssalen. Under rådande makt- och styrkeförhållandena 
satsar nämligen professorn under sin vanliga arbetsdag, antingen han vill det eller 
ej, både sitt symboliska och sitt vetenskapliga kapital för att upprätthålla den 
etablerade oordningen och bidrar därmed till att upprätthålla den sociala magi som 
är det kitt som håller samman det hela. Bourdieus idé är helt enkelt att det inte är 
för mycket begärt att professorn åtminstone på fritiden arbetar för motparten, för 
vilken inte fem procent av befolkningen med den högsta formella utbildningen står 
till förfogande. 

Men då är vi tillbaka på utgångspunkten. Varför är föreläsningssalen och de 
vetenskapliga publikationerna inte nog? Där tar man ju på sig den professionella 
rollen att beskriva och förklara hur den sociala magin fungerar och i viss mån 
avslöja den, ställa ut den och öka möjligheten att förhålla sig till den, öka 
marginalerna i frihetsgraderna gentemot de sociala begränsningarna. 

En sammanfattning av vad Bourdieus agitation riktas för och emot, kan 
formuleras så här. Sedan 1980-talet pågår ett världsomspännande systemskifte på 
alla plan, filosofiskt, vetenskapligt, kulturellt, socialt, politiskt, med de sju största 
industriländerna i en ledande roll. Den radikala förändringsprocessen hotar 
grundläggande historiska landvinningar på alla dessa plan. De intellektuella, som i 
viss mån har upprätthållit en kritisk offentlighet, har blivit oanträffbara. De 
etablerade strukturerna har redan erövrat den nya modellen, staten, det privata 
näringslivet, de professionella organisationerna, massmedia samt sådana stora 
internationella sammanslutningar som Europeiska Unionen (EU), Valutafonden 
(IMF), Världsbanken (WB), the United Nations Educational, Scientific and 
                                                 
75 Bourdieu, P. & Francois Gros, F (1989): ”7 principes pour une réflexion sur les contenus de 
l’enseignement supérieur. Report sur développement de l’institutions d’enseingement à demande du 
Ministre Premier de la Republique” Ministère de l’Éducation nationale & Collège de France, Paris. 
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Cultural Organization (UNESCO) och Förenta Nationerna (FN). Det gäller att 
rädda vad som räddas kan genom ett kunskapsgenererande och agitatoriskt arbete i 
frivilliga sammanslutningar över nationsgränserna. Det är värt att försöka 
mobilisera forskarna för en sådan kamp, eftersom deras område är totalt beroende 
av att den nya, mycket mer radikalt hotade självständigheten kan upprätthållas. 
Intellektuella från alla länder, förenen eder! Och ta kontakt med de sociala krafter 
som gör detsamma. 

Man skulle alltså kunna ställa upp en sorts matris över olika typer av 
vetenskaplig verksamhet, eller i varje fall verksamheter som påstår sig ha en 
relation till å ena sidan vetenskapen och å den andra social och politisk verksamhet. 
På så vis skulle man få ett slags överblick över de många former som denna 
relation kan ta sig och även lättare kunna se vad som är tillåtet respektive förbjudet 
enligt doxa. 

V.6. Vad är vetenskap? 
I stället för att kasta mig ut i hopplösa teoretiska utredningar om vad som är 
vetenskap, tycker jag att det räcker med att räkna upp de institutioner som 
producerar det som går under beteckningen samhällsvetenskap, för att vi ska kunna 
placera problemet med avseende på vetenskap-engagemang. 

• Intern utredning av verksamhet åt den politiska ledningen/styrningen. Utfört av 
interna funktionärer med hjälp av externa, praktiskt verksamma 
managementkonsulter. 

• Extern utredning av verksamhet åt den politiska ledningen/styrelsen. Utfört av 
ad hoc-grupper sammansatta av politiker, administratörer, 
deltagarrepresentanter, organisations-/styrelseexperter, universitetsbaserade, 
oberoende forskare, konsultforskare, forskare. 

• Privata stiftelser för forskning och utveckling, ideologisk mobilisering, 
hjärntruster. 

• Forskningsinstitutioner inom de statliga och privata sektorerna. 
• Konsultfirmor i rådgivningsbranschen. 
• Det privata näringslivets forskningslaboratorier. 
• Universitetens fria forskning. 
• Offentliga och halvprivata forskningsråd med deras program för och 

finansiering av bland annat så kallad grundforskning. 
• Forskning bedriven av halvoffentliga, alternativa institutioner. 
• Alla institutioner och procedurer för publikation och spridning, förmedling och 

användning av forskningsresultat och rapportering i massmedia. 

V.7. Vad är politik? 
Bourdieu har en mycket specifik uppfattning om vad politik är. Det har att göra 
med hans fältteori, enligt vilken det är mycket angeläget att skilja mellan det 
sociala rummet i allmänhet och olika specifika verksamhetsfält. 

Bourdieu ser politik som samhällets mest grundläggande dimension och han ser 
politik som ett sätt att utöva makt. Hans empiriska studier har som bekant 
huvudsakligen handlat om maktfältet. Han ser staten, inte som en entitet i sig, utan 
snarare som en förtätning av maktfältet. I hans utmärkta studie om 
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radhusmarknaden i Frankrike76 har han konkret visat hur staten, kommunen, 
byggnadsföretagen, bankerna och försäkringskassorna och så vidare har 
sammanflätats till ett enda maktkonglomerat. Han har också i Homo Academicus 
visat hur på den medicinska fakulteten såväl den världsliga som den interna 
ekonomiska och politiska makten är en del av den akademiska rollen till skillnad 
från förhållandena inom exempelvis matematiken där sådana åtaganden skulle 
strida mot den inre etiken. 

Politik är allt det som gestaltar produktionens själva grundstruktur och 
resursfördelningen inom alla områden samt allt det som finns på det övergripande 
plan där styrningen själv är föremål för styrning i koncentrat. Det vill säga att 
politiken per definition är odemokratisk och i denna mening inte uttrycker folkets 
vilja eller folkets valda representanters vilja, men där dessa olika viljor hanteras så 
att maktförhållandena upprätthålls. I denna mening kan styrelserna för de privata 
företagen, eller akademiker eller fackföreningar eller kyrkor och 
frivilligorganisationer inte få hävda att de inte bedriver politik. 

Samtidigt finns det formella institutioner och spelregler för denna hantering 
liksom det finns för vetenskaplig verksamhet. Både när det gäller politik och 
vetenskap har Bourdieu varit noga med att beskriva hur dessa institutioner och 
spelregler har uppkommit, hur de samtidigt fungerar i verkligheten både med och 
mot reglerna och vilket historiskt-socialt intresse olika sociala aktörer kan ha av att 
upprätthålla dem, även om de bara fungerar marginellt. Han inbillar sig inte att 
kampen för en vetenskaplig verksamhet som i allt väsentligt bara underställs 
vetenskapliga aktörers inbördes avgöranden i en intern kamp som är fri från andra 
insatser än vetenskaplig kompetens, är mer än ett historiskt framvuxet särintresse 
hos en viss grupp som i själva verket enbart har marginell betydelse för 
verksamheten, men som ändå gör anspråk på en hög status. Det avgörande är dock 
att denna ansats kan generaliseras till ett allmänt intresse på samma sätt som 
vetenskapliga sanningar, vilka inte är mer än en speciell sorts partikulära sanningar 
med inbyggda tendenser att kunna generaliseras genom systematiskt reflekterande. 

Bourdieu skulle därför nog vara benägen att räkna med hela skalan av politiska 
verksamhetsformer, allt ifrån den politiska sidan av de stora världsliga domänerna 
över den formella politiska verksamheten i den representativa demokratins 
institutioner, till den alternativa, frivilliga politiska mobiliseringen och agitationen. 
Det råder inga tvivel om att Bourdieu liksom så många andra är djupt besviken 
över de första två arbetsformerna och att det är därför som han har uppmanat till 
bildandet av en alternativ organisation på frivillig grund. 

VI. Är Bourdieus deltagande i politisk agitation förenligt 
med hans egen vetenskapsteori och med hans teori 
om tillämpningen? 
Enligt mitt sätt att se kan man utifrån följande centrala punkter i Bourdieus teori 
generellt förstå hans sätt att agera politiskt, just i hans egenskap av forskare och 
privatperson och alltså tydligt skild från klassiska franska intellektuella, typ Zola, 
och från de helt och hållet intellektuella, typ Sartre. 

                                                 
76 Bourdieu, P. (2000): Les structures sociales de l’économie. Édition du Seuil, Collection Liber, 
Paris. 
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1) Hans teori om de kunskapsteoretiska brytningar som åtföljer det metodiska 
arbetet inom socialvetenskaperna. Brytningen med deltagarnas spontana 
föreställningar, med folkliga teorier, tidigare vetenskap och så vidare, men 
även en brytning med den vetenskapliga forskningens spontana 
självförståelse. 

2) Den så kallade tillämpningsteorin, bättre benämnd teorin om 
tillämpningen, som ser den praktiskt verksammas tillämpning som vägledd 
inte av tillämpad teori utan av ett praktiskt sinne som följer en egen, i 
grunden kontrateoretisk logik över vilken har byggts alla möjliga slags 
mera resonerande och i ökande grad reflekterande kunskapsformer, 
konstfärdigheter, erfarenhetssammanställningar, beprövade teknologier, 
praktiska teorier, vetenskapliga förklaringar. Det centrala påståendet är att 
den praktiska känslan går först, inte sist som hos bröderna Hubert och 
Stuart Dreyfus77 eller Donald Schön78. 

3) Av dessa två förutsättningar följer att man av vetenskapliga förklaringar 
inte kan dra slutsatser för praktisk handling, eftersom världen i detta fall 
inte ska förklaras utan förändras. Bakom viljan att förändra ligger olika 
resurs- och maktfördelningar, över tiden ackumulerade, ojämnt fördelade 
dispositioner för hantering av dessa resurser samt etiska, politiska och 
sociala intressen vars företrädare enbart i sista hand också kan vilja ha 
sådana kunskaper om fenomenets inre och yttre sammanhang som kan bli 
relevanta om strategiska inriktningar ska föras ut i livet. 

4) Det innebär att inte heller de så kallade praktiska teorierna eller det 
praktiska yrkeskunnandet kan vara handlingsanvisande i strikt mening. Det 
hjälper inte att man ställer upp ett resonemang enbart utifrån praktiska 
premisser. Som Wittgenstein har visat måste den kontextbundna, praktiskt 
verksamma person som ska tillämpa en regel eller föreskrift hela tiden 
införa en ny regel som säger hur den förra regeln ska brukas. När allt 
kommer omkring styrs inget handlande av att man följer en regel. Till slut 
lämnar man oundvikligen reglerna för att i stället göra bruk av någonting 
helt, nämligen det förkroppsligade, förmedvetna, tysta, praktiska förnuftet 
som innebär att man vet vad som ska göras, men bara kan göra det, inte 
säga eller förklara det. Det är ett förnuft som spelar på alla glidande 
metaforer som behövs för att uttrycka strategin. Det opererar nu rakt 
motsatt mot det vetenskapliga resonemanget, även om Bourdieu menar att 
också det vetenskapliga resonemanget kan förefalla vara ett praktiskt 
förnuft. Det är därför som den praktiskt verksamma personen 
(lärarkandidaten exempelvis) oftast inte anser sig ha någon glädje av dessa 
praktiska teorier, eftersom teorierna faller mellan två stolar. De ger ingen 
förklaring till varför allt hela tiden blir fel. Inte heller leder det till att man 
övar upp någon praktisk känsla för hur saker och ting ska göras genom att 
man har försökt det många gånger. I dag ger de flesta utbildningar varken 
vetenskap eller erfarenhet utan något märkligt mellanting mellan boklig 
kunskap och andrahandsvetande. Det här gäller för övrigt inte enbart för ett 
ämne, utan även övergripande kommunikations- och ledningsförmågor. 

                                                 
77 Hubert Dreyfus – Professor of Philosophy in the Graduate School, The Department of Philosophy, 
University of California, Berkleley. Stuart Dreyfus – Professor Emeritus, Industrial Engineering & 
Operations Research, University of California, Berkeley. 
78 Donald Schön – Ford Professor Emeritus of Urban Studies and Education, Massachusetts Institute 
of Technology; död 1997.  
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5) Det är därför viktigt att förstå att syftet med alla dessa praktiska teorier inte 
är produktiv inlärning av praktiskt handlande, såsom påstås, utan på att få 
praktiskt verksamma personer på låg- och mellannivå att agera under 
externt kontrollerade former. Professionalismen består i att man lär sig att 
dessutom lägga ner hela sin själ i att få systemet att bli accepterat. 

6) Därför kan vetenskapsmannen/vetenskapskvinnan inte utifrån sin 
vetenskap säga vad som bör göras, utan kan som politiskt engagerad, 
praktiskt verksam person ha en väl underbyggd och i princip välgrundad 
uppfattning om vad han eller hon vill, eventuellt som förespråkare för dem 
som vederbörande är solidarisk med och som hon eller han kan förse med 
de mest avancerade tekniska kunskaper som beskriver och förklarar sociala 
fenomen. På så sätt hålls ett rum öppet för diskussion, ett rum som annars 
uteslutande skulle fyllas av de officiella tankeströmningarnas totalitära 
sörja. 

VII. Vilken uppfattning har jag själv i frågan? 
1) Jag vill fortsätta kämpa för att kulturarbetet, däribland undervisningen och 

forskningen på universitetet ska kunna återupprätta och bevara sin relativa 
frihet genom att stärka sitt oberoende gentemot såväl staten som det privata 
näringslivet. 

2) Jag vill fortsätta kämpa för att universiteten och högskolorna ska återerövra 
sin rätt och skyldighet att undervisa i vetenskap och inte bara i 
yrkeskunskaper. 

3) Jag vill fortsätta kämpa för att lärarutbildningen, pedagogutbildningen, 
sjuksköterskeutbildningen, socionomutbildningen och motsvarande 
medellånga postgymnasiala utbildningar ska samlas på verkliga högskolor 
med en gemensam grund i en undervisning som leder fram till en 
kandidatexamen. Dessa högskolor ska ha sin egen överbyggnad av 
forskning och forskarutbildning i samarbete med universiteten. Denna 
konstruktion ska ersätta den nu rådande cirkus som heter Danmarks 
Pedagogiska Universitet (DPU) och Center för Videregående Uddannelse 
(CVU). 

4) Både långa och medellånga yrkesutbildningar ska ha en struktur med större 
inslag av både vetenskapsämnen och handledd praktik under en första 
anställningsperiod, i stället för att som nu alltmer utvecklas till träning i 
halvprofessionella tekniker för administration av kommunikation och 
management utan att vare sig ge någon yrkesidentitet, något vetenskapligt 
reflekterande eller några praktiska kunskaper. 

5) Forskarens huvuduppgift är att producera vetenskapliga kunskaper om hur 
den sociala världen ser ut och vad det beror på, helt oberoende av frågan 
om vad olika sociala aktörer i skiftande sammanhang kan göra. 

6) Forskaren ska delta i den av staten och det privata näringslivet finansierade 
kontraktsforskningen men kan använda de resurser som frigörs där för att 

a) sprida forskningsresultat till den breda allmänheten. 
b) anlägga moteld mot rådande tankeströmningar. 
c) samarbeta med sociala och politiska rörelser genom att bistå dem 

med forskningskapacitet. 
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d) engagera sig personligt och kroppsligt. 

Jag vill särskilt betona den sista punkten. Vi akademiker påstår gärna att det inte 
har någon strukturell betydelse om vi i vårt privatliv och gruppliv fullt ut 
accepterar och drar fördel av den borgerliga livsstil som vi kan kosta på oss med de 
medel vi belönas med för att vi bidrar till undertryckandet och utsugningen av 
andra människor, här hemma och i tredje världen. Jag menar att det är nödvändigt 
att betala med sin person, sin tid och sina pengar om man ska kunna inta den fria 
intellektuella position som vi påstår oss vilja ha. Enbart ett kallsinnigt vetande kan 
få betydelse för engagemanget. Men enbart engagemang säkerställer ett kallsinnigt 
vetande. 

7) När det gäller ämnet pedagogik vill jag i dag mer än någonsin hävda att det 
som verkligen saknas inom dansk pedagogik79 är vetenskap. För mer än 40 
år sedan upprättade fakulteten på min företrädares, Grue Sørensens initiativ 
ett Institut for Teoretisk Pædagogik80. Jag har i mer än 25 år och mot alla 
odds försökt vidmakthålla den intentionen. Institutet är fortfarande det 
enda i Danmark som har pedagogik som vetenskapsämne i sitt forsknings- 
och undervisningsprogram från bachelor- till ph.d.-nivå. Jag menar att det 
är en viktig uppgift att återupprätta ett Institut for Teoretisk Pædagogik vid 
Köpenhamns universitet, med internationell pedagogik som specialområde. 

VIII. Bourdieu och den vetenskapliga kritiken av hans 
huvudverk 
Sedan vi nu har lagt ner tid på att gå igenom de senaste sju årens häftiga kritik mot 
Bourdieus politiska engagemang och mot Bourdieus kritik av bland annat 
massmedia, kan det vara på sin plats att ett ögonblick titta på den mer 
ämnesinriktade kritiken av Bourdieus sociologiska forskning. 

Det har ofta betonats att det inte finns särskilt mycket kritiska studier av 
Bourdieus verk. En av förklaringarna är att det ofta tar lång tid att sätta sig in i 
detta stora och svårlästa, tekniskt avancerade författarskap som kräver breda 
kunskaper inom många discipliner och att man därför inte kommer längre än till att 
kunna förstå och kanske föra förståelsen vidare i sin egen forskning. Annars har 
kritiken länge hela tiden varit densamma: determinism. 

Den skandinaviska kritiken har ofta reproducerat den nordamerikanska som 
kommer från den progressistiska utbildningsforskningen (Henry A. Grioux81, 
Michael W. Apple82 osv.) och går ut på att teorin är en ensidig, deterministisk 
reproduktionsteori som blockerar varje handlingsperspektiv. Bland annat Loïc 
Wacquant83 har försökt visa hur förståelig men likväl felaktig denna kritik är. 
                                                 
79 Jfr. Callewaert, S. (1994): ”Om det som (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning”, Dansk 
pædagogisk Tidsskrift, nr 4, s. 226 – 232. Också i Petersen, K.A. & Nørholm, M (red.) (2002): 
Videnskab & engagement. HEXIS – forum for samfundsvidenskabelig forskning og Forlaget PUC, 
Viborg-Seminariet, s. 72 – 83. 
80 Institutet upprättades 1959 – enligt Kampmann, J et al (u.å./2004): LÆRING – KULTUR OG 
SUBJEKTIVITET, Statens Humanistiske Forksningsråd, Forksningsstyrelsen, bilaga 5, s. 71. 
81 Henry A. Giroux – innehar the Global Television Network Chair in Communication Studies at 
McMaster University. 
82 Michael W. Apple – John Bascom Professor of Curriculum & Instruction and Educational Policy 
Studies, University of Wisconsin, Madison.  
83 Loïc Wacquant – professor of Sociology and Research Associate at the Earl Warren Legal Institute, 
University of California at Berkeley och forskare vid Centre de Sociologie européenne du Collège de 
France. 



 41

I och med att Bourdieus verk har översatts till engelska och många andra språk 
och att mottagandet av hans verk i den engelsktalande världen har varit så viktigt, 
har man i Norden kanske tappat kontakten med utvecklingen i Frankrike en smula. 
Många skandinaver läser ju trots allt inte alltid franska och den franska debatten 
har inte översatts. Det här kan man hämta mer information om i en liten 
publikation, som i övrigt är något ytlig och inte ger så mycket nytt om Bourdieu 
själv, ett specialnummer av den franska populärvetenskapliga tidskriften Sciences 
Humaines84, som även innehåller en översiktlig presentation av hela Bourdieus 
verksamhet med många fina bilder på honom. Där kan man också läsa en del av det 
som Bourdieus argaste kritiker, såsom professor Alain Tourraine85, professorn och 
chefsideologen Jeffrey Alexander86, medieforskaren Dominique Wolton87 eller den 
tidigare medarbetaren Jeannine Verdès-Leroux88 hade att säga om honom. Tyvärr 
upprepar dessa kritiker enligt min mening i detta nummer lite hastigt samma 
missvisande och ytliga kritik som de har framfört i många år. 

De här personerna kritiserade Bourdieu utifrån, det vill säga utifrån ett 
diametralt motsatt perspektiv. Detta gäller exempelvis Tourraine med hans 
aktionsforskninginriktade sociologi om sociala rörelser eller Raymond Boudons89 
studier av social mobilitet. På det hela taget kritiseras Bourdieu genomgående för 
att inte systematiskt ha diskuterat framstående kollegers arbeten, när dessa 
handlar om samma problem. Den som inte känner till det från andra håll, får inte 
hos Bourdieu veta vad andra har sagt och vad han anser om det, annat än implicit, 
genom att Bourdieu ger en alternativ förklaring. Detta är säkert i viss mån sant. Det 
har sannolikt att göra med maktkampen på fältet i en stad som Paris med sin 
kolossala koncentration av högutbildade människor, som håller sig framme genom 
att ignorera varandra. Det är också en konsekvens av att Bourdieu, utan att från 
början vara medveten om det, mer och mer explicit går mot ett upprättande av ett 
nytt paradigm inom fältet, ett paradigm som kan ersätta dem som de arga kritikerna 
representerar, nämligen strukturalismen och fenomenologin. Man kommer till en 
punkt där det bokstavligen inte längre finns någon tillräckligt stor gemensam orsak 
att explicit diskutera verk som ligger utanför både det man är för och det man är 
mot. Men om det nya paradigmet inte blir rådande, hamnar man en smula 
mellan två stolar. Detta erkänner Bourdieu själv indirekt i Science de la science et 
réflexitivité (2001) när han i sin auto-socio-analys påpekar att hans elever inte har 
gjort samma stjärnkarriär som han själv utan har placerats i utkanten av och på 
andrarangspositioner på det franska fältet. 

Men sedan är det faktiskt inte helt sant att han bara har sett sitt eget arbete som 
värdefullt. Förutom sin ständiga läsning av och sitt arbete med de stora 
internationella författarskapen inom ett anmärkningsvärt brett område som omfattar 
filosofi, historia, lingvistik, litteratur, konst och antropologi, har han gjort ett stort 
arbete för att introducera många alternativa teorier och metoder, vid sidan av 
sitt eget tänkande. Det var genom hans publicering av översättningar av 

                                                 
84 L’Oeuvre de Pierre Bourdieu. Specialnummer av tidskriften Sciences Humaines, nr 1, 2002. 
85 Alain Touraine, professor, directeur D’Études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris 
86 Jeffrey Alexander – professor of Organisational Behavior and Human Resources, University of 
Michigan. 
87 Dominique Wolton – directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), Paris. 
88 Jeannine Verdès-Leroux – historienne à l’Institut d’Études politiques de Paris (IEP). 
89 Raymond Boudons – professeur émérité à Centre d’Études Sociologiques de la Sorbonne à 
l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). 
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etnometodologerna, ända fram till hans förord till Aaron Cicourels90 bok om den 
medicinska blicken91, som han skrev ett par månader före sin död, som dessa 
strömningar överhuvudtaget blev kända i Frankrike 30 år innan de åter 
aktualiserades av den amerikanska socialkonstruktionismen, även i Norden. Dem 
som han egentligen har undvikit att diskutera med, är några av sina kolleger i Paris 
såsom Boudon, Tourrain med flera, men även med Foucault som var hans 
personlige vän. Kritiken av Foucault blir allt mer uttalad efter Foucaults död 1984, 
mest i de allra senaste verken92. Habermas kritiseras också, dock tämligen 
sparsamt. Med Foucault och Habermas har vi två sinsemellan motsatta, extrema 
positioner som båda skiljer sig mycket från Bourdieus egen, tredje linje. Den 
avgörande skillnaden är dock att Habermas och Foucault är och förblir filosofer 
som på det hela taget anser sig ha rätt att slippa ifrån kravet på att själva behärska 
det sociologiska hantverket. 

Framstående utbildningsforskare såsom Anoine Prost93 och George Snyders94 
har redan från början förkastat Bourdieus syn på utbildningssystemet och de har 
fortsatt uttala sig för skolan som en progressiv kraft i alla lägen. I deras artiklar 
förvanskas Bourdieus teori kraftigt, även om det i huvudsak rör sig om ett helt 
annat förhållningssätt. Bourdieu ser inte den republikanska, borgerliga, 
kulturradikala utbildningsideologin och – politiken som lösningen, utan som 
problemet, ungefär som jag menar att lösningen på problemet i Danmark inte är 
seminariernas gyllene treklang, i RUC/DPU/AUC-varianten eller den 
Grundtvigianska varianten. Detta till skillnad från den schweiziske 
utbildningssociologen och pedagogen Philippe Perrenoud95 som i en ström av 
intressanta publikationer har utvecklat och fördjupat Bourdieus analyser, 
exempelvis i Métier d’élève et sens du travail scolaire96. Eller till skillnad från 
Christian Baudelot97 och Roger Establet98 som på sitt eget sätt har radikaliserat 
Bourdieus analyser i en rad spännande böcker, där åtminstone Beaudelot har 
fortsatt arbeta tillsammans med Bourdieu. 

Intressantare än dessa lite gamla och slitna kontroverser är en ny generation 
konstruktiva, skarpa kritiker som kommer till orda i ett samlingsverk under ledning 
av Bernard Lahire99, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu, Dettes et 
critiques100. Det är facksociologer och ofta också statsvetare som på senare tid har 
intresserat sig mycket för Bourdieus teorier om staten och det politiska. (Jämför 
även Pierre Bourdieu: Propos sur le champ politique, Lyon, 2001.) 

Det intressanta med den här kritiken är att den riktas mot andra punkter än den 
kritik som har gällt skolan. Den riktas mot habitusteorin, men inte som tidigare för 
att i all evighet påstå att den är enbart deterministisk, vilket det ju för den 
                                                 
90 Aaron Circourels – professor, Departments of Cognitive Science, Paediatrics and Sociology, 
Univeristy of California, San Diego. 
91 Cicourel, A. (2001): Le raisonnement médical: une approche socio-cognitive, Collection Liber, 
Seuil. 
92 Jfr. Callewaert, S. (under tryckning): ”Bourdieu’s critique of Foucault”, Theory, Culture and 
Society. 
93 Antoine Prost – professeur d’histoire émérité à l’université de Paris I. 
94 Georges Snyders – professeur émérité de Sciences de l’éducation, Université Paris V. 
95 Philippe Perrenoud – professeur ordinaire, Université de Genève; Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation. 
96 Perrenoud, P. (1994): Métier d’élève et sens du travail scolaire, ESF, Paris. 
97 Christian Baudelot – professeur de sociologie au Département de sciences sociales; Chercheur au 
Laboratoire de sciences sociales, École normale supérieure, Paris, 
98 Roger Establet – professeur émérité de sociologie, LAMES MMSH, Univeristé Aïx en Provence. 
99 Bernard Lahire – professeur de sociologie à l’École normale supérieure de Lyon. 
100 Lahire, B. (red.)(1999): Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques, La 
Découverte, Paris. 
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läskunnige är uppenbart att den inte är. Men man hävdar att teorin ger för få 
möjligheter att förklara mångfalden bland dem som i övrigt delar samma 
existensvillkor101. Och den andra kritiken, vilken också redan fanns hos en del av 
de medarbetare som gick sina egna vägar, men styrkta, nu kommer tillbaka, en 
kritik som också finns hos exempelvis Margaret S. Archer102, var att habitusteorin 
lägger för stor vikt vid det förmedvetna, inkorporerade och låter den komplexa 
strukturen av mer medvetna former av kunskap som vägledande för handlandet 
spela för liten roll. Kort sagt är det de mest originella sidorna av Bourdieus 
handlingsteori som angrips. 

Min spontana reaktion är att gå i försvar, eftersom det nu åter, men från en 
annan infallsvinkel än i skoldebatten, kan vara det kränkta, nya mellanskiktets 
skolastiska kultur och sociala placering som går till angrepp. Analyserna är 
emellertid mycket intelligenta och värda att studera närmare, till exempel i 
Bernhard Lahires antologi. 

Under alla dessa år har jag, när jag själv har träffat Bourdieu i Paris, i 
Stockholm, på min institution i Köpenhamn och när jag har träffat en del av hans 
nuvarande eller tidigare medarbetare, haft en bestämd känsla av att hans person, 
verk och sätt att leda forskningsmiljön lika mycket som innehållet i hans skrifter, 
har fungerat som en vattendelare. För min del har jag upplevt ett märkligt, direkt, 
tyst samförstånd i våra personliga inställningar och i det professionella arbetet. Han 
blev för mig den som tog tag i de motsättningar som jag hade kämpat med under 
första hälften av mitt vuxna liv, på ett sätt som gjorde att det gick att hantera dem 
konstruktivt. 

Det är dock inte alla som har fått någon sådan upplevelse, inte ens bland de som 
har arbetat intensivt tillsammans med Bourdieu under många år. Enligt vissa 
personers uppfattning var Bourdieu omgiven av människor som kritiklöst 
beundrade och förhärligade honom. Till dessa beundrare kan man kanske i viss 
mån räkna Patrick Champagne103, Rémi Lenoir104, Dominique Merllié105 och Louis 
Pinto106 som skrev en mer läsbar metodbok i Bourdieus anda107. Pinto har dessutom 
givit ut en separat monografi Pierre Bourdieu et la théorie du monde social108. 
Vissa personer har oavbrutet samarbetat med Bourdieu i det ena stora projektet 
efter det andra, uppenbarligen utan problem, såsom alla de medarbetare från förr 

                                                 
101 Jfr. Lahire, B. (2004): La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. Coll. 
Textes à l’appui – Laboratoire de sciences humaines, La Découverte. 
102 Margaret S. Archer – professor i sociologi vid University of Warwick; jfr även Callewaert, S. 
(2002): ”Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem ’kritisk realisme’ og Margaret S. Archers 
og Pierre Bourdieus sociologi” i Videnskab & engagement, s. 84 – 113. Engelska (2003): 
”Unsystematic remarks on the relation between ’critical realism’ and the sociology of Margaret S. 
Archer and Pierre Bourdieu” i Petersen, K.A, et al (red.): The Network Society and the Demand of 
Educational Changes, Uppsala Report on Education 40, Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet, s. 12 – 33. 
103 Patrick Champagne – sociologue, membre du Centre de sociologie européenne de l’EHESS, 
enseignant à Paris I. 
104 Rémi Lenoir – sociologue, professeur à l’Université de Paris I et directeur du Centre de sociologie 
européenne (CSE), Paris. 
105 Dominique Merllié – professeur à l’université Paris VIII, méne des recherche au CSE sur la 
mobilité sociale et sur l’histoire social des sciences sociales. 
106 Louis Pinto – directeur de recherche au Centre de sociologie urbaine, l’Institut de recherche sur les 
sociétés contemporaines, CNRS, Paris. 
107 Champagne, P., Lenoir, R., Merllié, D, Pinto, L. (1989): Initiation à la pratique sociologique, 
Dunod, Paris. Jfr. Heilbron, J, Lenoir, R, Sapiro, G (red.) (2004): Pour une histoire des sciences 
sociales. Hommage à Pierre Bourdieu. I samarbete med Pascal Pargamin, Fayard, Paris; Pinto, L., 
Sapiro, G., Champagne, P. (red.) (2004): Pierre Bourdieu, sociologue, i samarbete med Marie-
Christine Rivière, Fayard, Paris. 
108 Pinto, L (1998): Pierre Bourdieu et la théorie du monde social, Albin Michel, Paris. 
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som fortfarande är med i La Misère du Monde. Vissa har både upphört med sin 
kritik och avbrutit sin personliga kontakt med Bourdieu (såsom Jean-Claude 
Passeron109, Jean-Claude Chamboredon110 och Claude Grignon111) och i vissa fall 
burit på en stor bitterhet (Verdès-Leroux). Passerons och Grignons verk, Le Savant 
et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et littérature112 och 
Passerons bok, Le raisonnement sociologique113, är två kritiska verk skrivna av 
tidigare medarbetare som har gått sina egna vägar. I skrifterna vid Bourdieus 
bortgång har det sagts att Bourdieu och Passeron hade träffats igen de sista 
månaderna. Många har återfunnit varandra i gemensamma aktiviteter efter hans 
död. Luc Boltanski är den av alla före detta kritiska medarbetare som kanske har 
skapat det största självständiga empiriskt-teoretiska verket. Från en kommentar av 
Boltanski vid Bourdieus frånfälle lånar jag uttrycket att Bourdieu mer och mer 
hade blivit agitator i stället för vetenskapsman. (Jag kan inte finna referensen, men 
jag tror att den finns i ett specialnummer av Sciences Humaines). Jean-Marie 
Chappoulie114 med sin lysande studie om gymnasiet i Frankrike, Les Professeurs 
de l’enseignement secondaire. Un métier des classes moyennes115, har jag upplevt 
som en av dem som har tagit avstånd från Bourdieu som ledare, utan att vara oenig 
med honom i sak, men däremot full av bitterhet. Redan i början av 1980-talet 
förklarade han att Bourdieu var död som sociolog! 

Jeannine Verdès-Leroux:s pamflett Le savant et la Politique. Essay sur le 
terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu116, är det mest extrema fall av rasande 
anklagelser från en tidigare medarbetare som hävdar att teorin är totalt 
osammanhängande, att den endast tjänar Bourdieus personliga ambitioner samt har 
till syfte att med terroristiska metoder eliminera andra teorier. 

Naturligtvis måste man utgå från att det inte går att vara en uppkomling från en 
småborgerlig landsortsmiljö och under en period på 40 år skapa en stor 
forskningsmiljö och en stor forskarutbildningsmiljö, genomföra ett större kollektivt 
projekt vart fjärde år, publicera en epokgörande bok vart annat år, leda en 
spännande tidskrift och en serie utländska verk, vara professor på Écoles des 
Hautes Études en Sciences Sociales och Collége de France och sluta som en av 
världens fem stora sociologer från andra hälften av förra århundradet, om man inte 
är besatt av en kolossal ambition och vilja att skapa någonting själv. Det kan väl 
inte undvikas att detta leder till personliga, ämnesmässiga och yrkesmässiga 
konflikter, om det dessutom sker inom den akademiska världen och i Paris som är 
platser utan nåd där alla kämpar mot alla, särskilt i dessa tider av radikala 
omvälvningar. 

Å andra sidan måste man ju erkänna att i stort sett ingen annan sociolog av 
Bourdieus format har gjort så stora ansträngningar för att explicit studera sin egen 
disposition, position och positionering i det sociala rummet av hans härkomst, i det 

                                                 
109 Jean-Claude Passeron – directeur d’Études à l’EHESS (l’Écoles des Hautes Études en Sciences 
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sociala rummet av i dag, på det vetenskapliga fältet genom upprepade försök till en 
auto-socio-analys (i inledningen till Le sens pratique117, olika intervjuer i Choses 
Dites118, delar av Homo Academicus, i ett antal tidskriftsartiklar, i Méditations 
Pascaliennes och La science del la science.) Detta arbete fortsätter tydligen i 
kommande publikationer såsom Le Bal des Célibataires119, Inventions och ett 
oavslutat manuskript om förhållandet mellan liv och död120. 

För mig personligen har Bourdieu varit en älskvärd, hängiven, ödmjuk kollega 
som visade ett obegripligt stort intresse för mitt arbete, bland annat i Afrika. Andra 
har upplevt honom som en arrogant streber som kunde gå över lik för att nå sina 
mål. Andra åter har snarare med åren blivit kritiska gentemot vissa drag i 
Bourdieus teori och försökt korrigera och modifiera den, samt utvecklat alternativa 
vägar på egen hand. 

                                                 
117 Bourdieu, P. (1980): ”Préface” i Le sens pratique, Éditions de Minuit, s. 7 – 41. 
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Utbildningsvetenskap, en vetenskap eller 
professionsvetande? 

Paper presenterat på Uppsala Universitet den 26 januari 2005 
Gustave Callewaert 

Två olika sätt att vara radikal  
Så länge jag har varit med i arbetet med de formella utbildningssystemen, det vill 
säga skolan i alla sina nivåer och former, vilket inte är detsamma som pedagogik, 
har jag med en viss förvåning och irritation konstaterat att det hela tiden fanns två 
sätt att vara radikal på, det vill säga beredd att radikalt ändra på det bestående. 

Ett sätt var förvaltning-teknokratins radikalitet, uppbackad av konsultfirmor och 
universitetens uppdragsforskning, och relaterat till socialdemokratin, men så 
småningom snarare till hälften neoliberala och hälften neokonservativa politiska 
program. Detta konsortium försöker hela tiden välta omkull den tröga massan av 
föräldrar, lärare och traditionella enskilda forskare. De skall få sig en ”overhoul”, 
en ”omgång”, som det heter i officiella dokument. De skall lära sig att de har haft 
fel, och att göra allting på ett radikalt annat sätt. 

Det andra sättet att vara radikal på fanns i de olika så kallade radikala 
strömningar som kom underifrån, mest synliga efter -68 explosionen, mest uttalat 
på universiteten och relaterat till den nya vänstern.  

Med min bakgrund i Bourdieu studier har jag alltid tyckt att dessa två former av 
radikalitet borde utesluta varandra, såsom fallet var på reformuniversitet som till 
exempel Hannover och Roskilde. Jag har aldrig känt mig riktigt trygg inom mitt 
fält, med dessa två typer av radikaler på banan, därför att jag tyckte jag inte 
tillhörde någondera, och jag gillade inte att de, åtminstone i all tysthet, lierade sig 
med varandra. Jag fick då en känsla av att det som jag själv ville göra, nämligen att 
arbeta med pedagogik som vetenskap och med den vetenskapliga 
forskarutbildningen, i stigande grad blev marginaliserad eller i stort sett helt 
omöjliggjord. 

Angreppet på vad jag betraktar som pedagogik som vetenskap utmynnade så 
småningom i olika fronter. En front var den vetenskapliga fronten. Man hävdar att 
uppfostran och undervisning är aktiviteter som enbart kan bedrivas och enbart 
studeras utifrån ett kontextbundet kvalitativt aktörsorienterat inifrån perspektiv, 
som med utgångspunkt i en idealföreställning kritiserar det bestående, och därför 
kan underbygga konkreta handlingsanvisningar för praksis. Enbart vissa 
begränsade paradigmer inom de sociala vetenskaperna kan stå modell. Även den så 
kallade kritiska pedagogiken, inspirerad av Frankfurterskolans Kritiska Teori, 
förstärkte den strömningen, även om den inte var lika exklusiv och extrem. 

Denna strömnings motsvarighet i den teknokratiska sfären bekymrade sig inte 
särskilt om vetenskapteori eller teori överhuvudtaget. Här var man van vid att 
insamla så kallade fakta, om det så oftast var administrativ statistik- eller enkät 
data, och att räkna korrelationer på ett totalt oreflekterat sätt, i en blandning av 
management teknik, och använd företags -och nationalekonomi. Ett praktexempel 
på hur oreflekterande detta kan utformas är OECDs policydokument som går under 
beteckningen PISA-undersökningen. 
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Dessa två modeller är på papper helt oförenliga, men jag menar att en närmare 
studie skulle kunna visa hur de flyter samman i alla möjliga policydokument, 
konferenspresentationer, och i den experimentella verksamheten av ett otal 
learning lab som plötsligt inrättades överallt. 

Jette Steensens arbete med sin avhandling och med Uppsalaprojektet Lärom har 
som en del andra lagt grunden för den typ av analys som jag här försöker föra 
vidare. 

Här finns kopplingar mellan till exempel den så kallade evidence based best 
practice modellen, med kontrollerade experiment som enda strikt vetenskapliga 
metod enligt Bush administrationen, eller den så kallade standard- eller 
competencebased modellen för praksis, och det segertåg av nya lärandeteorier 
inspirerat av den så kallade aktivitetsteorin och kulturteorin, eller av 
socialkonstruktionismen. Det som förenar dessa på papper oförenliga paradigmer 
när de opererar på marknaden är deras ambition att bedriva social science that 
matters, vetenskap som gör skillnad i praktiken, enligt ett uttryck av den danska 
organisationssociologen Bengt Flyfberg i en bok med samma namn. 

På det teoretiska planet är ett klart gemensamt drag rationalismen. Inte den 
klassiska rationalismen som hävdar att våra klara och enkla begrepp om 
verkligheten gäller för de observerade fenomenen, eftersom dessa fenomen är 
formade efter våra begrepp, utan den rationalism som nationalekonomin har 
populariserat, och som förstår den sociala verkligheten som en produkt av en 
rationell handling på grund av en rational choice. Den ideologin blandar sig med 
vissa riktningar av det moderna. Marxismen, till exempel, ser också den sociala 
verkligheten som en historisk omformning av en naturlig verklighet. Men den tror 
inte att historien har en plan, en vilja och behag, inte efter våra begrepp, utan 
genom att vi mödosamt tar på oss och tar med i beräkningen den ballast vi redan 
bär på. Den blandar sig med postmodernismens påvisning av de irrationella 
grundvalar av vår rationalitet, som sätter skarpa gränser för modernitetens högmod. 

Dessa grundpelare av det moderna i olika senare tappningar har urvattnats till 
en slags generell tro på att everything goes, allt kan bytas mot någonting annat, allt 
kan fabriceras, av var och en, eller av de som vill sluta sig samman om något. I 
extrema fall kan man säga att den sociala verkligheten är vad vi gör den till, eller 
snarare det vi uppfattar den som, eller kallar den för. Den som kontrollerar 
definitionen av situationen och verksamheten, kontrollerar också verksamheten. 
Mänsklig verksamhet är tillskrivning av mening och diskurs. Social vetenskap är 
meningsförståelse och diskursanalys, konstruktion av en konstruktion. Språket är 
inte bara medium, utan själva verkligheten. På det politiska planet är det 
gemensamma beredskapen att välta omkull det existerande samhället, eller alla de 
existerande samhällena. 

Jag har i hela mitt liv i egenskap av människa och medborgare, haft ett klart 
uttalat politiskt engagemang. Jag har arbetat för en socialistisk samhällsförändring i 
väst, och en nationell befrielse i kolonialländerna, vilket också har inneburit ett 
politiskt ställningstagande om hur arbetet med det formella utbildningssystemet 
kunde ta plats i en sådan strategi. Men mitt vetenskapliga arbete såg jag inte som 
grunden för detta politiska ställningstagande, utan som ett slags rengöringsarbete, 
som skulle göra det möjligt för praktiker att befria sig från de dominerande 
ideologierna för att själva ta hand om den dagliga verklighetens gestaltning. Därför 
har jag också varit relativt immun mot tanken att praksis kan baseras på 
vetenskapliga konklusioner, oavsett om den kom från den kritiska vänstern eller 
från den teknokratiska högern. Vilket gör att jag däremot har kunnat känna igen 
mig relativt tidigt i Pierre Bourdieus livsverk.  
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Några exempel på alliansen mellan radikaliteter med 
motsatta förtecken  
I början på 80-talet, när jag precis blivit professor i pedagogik vid Institutet för 
Pedagogik på Köpenhamns humanistiska fakultet och efter tre år vid den så kallade 
pedagogiska dimensionen i Ålborg, hade den teknokratiska 
utbildningsförvaltningen och de progressiva slagit sina påsar ihop i ett försök att 
skyffla undan pedagogikämnet på universiteten, i forskningsrådet, i tidskrifter och 
böcker, för att ersätta det med något som kallades utbildningsforskning. Detta var 
20 år innan Sverige fick en efterföljare i utbildningsvetenskapen. 

I en intervju med förespråkarna för denna radikala ändring, som man kan läsa 
om i min avskedsbok från Köpenhamn, Videnskap og Engagement, redigerad av 
docent Karin Anna Petersen, försökte jag utan resultat att motarbeta den 
utvecklingen. För mig var den också aningen bisarr, på grund av min svenska 
bakgrund. Jag hade ju, visserligen som sociolog, varit involverad i det pedagogiska 
fältet och upplevt den nästan exklusiva inriktningen av ämnet, institutionerna, 
forskningen om skolan, och skolan betraktad från de styrandes infallsvinkel, som 
oerhört snäv och starkt otillfredsställande. Jag hade letat med ljus och lykta efter de 
få personer som intresserade sig för hela fältet, för dess filosofiska, historiska och 
kulturella aspekter och för andra paradigmer än en slags empiristisk 
socialpsykologi. Jag hade svårt att se vad man i Danmark kunde vinna på att gå 
samma väg, även om betoningen i Danmark kanske lite för mycket hade varit en 
slags praktisk Geisteswissenschaft. 

Ett annat exempel plockat ur min egen livshistoria är att jag i slutet av 80-talet 
kom till Namibia tillsammans med Lars Dahlström och Daniel Kallos (innan 
Sydafrika hade lämnat Namibia fritt) på initiativ av SIDA och Förenta Nationerna, 
men för Swapos räkning, för att undersöka hur det existerande skolsystemet, 
dominerat av vita sydafrikaner med mer eller mindre uttalade fascistiska ideer 
kunde komma att agera under den kommande politiska svarta Swapos ledning. Vi 
möttes där av sex amerikanska universitetsprofessorer som representerade ett 
konsortium av konsultfirmor och universitet under ledning av professor R. Morgan, 
från Florida State University. Professor Morgan startade sin verksamhet i 
Sydostasien på 60-talet, parallellt med USAs krig i Vietnam, för att förhindra 
spridningen av kommunismen. Gruppens ideer finns bland annat dokumenterade i 
en antologi redigerad av D.W. Chapman  & C.A.Carrier, Improving Educational 
Quality. 

Delegationen hade bett om att få möta representanterna av det andra radikala 
landet, Sverige, det vill säga vi kunde dra åt samma håll. Det radikala bestod i att 
man med alla medel skulle undvika uppkomsten av ett skolsystem med bildade 
lärare som skulle utbilda bildade elever, för det leder bara till en bildad medelklass 
som den ekonomiska utvecklingen inte har behov av, och som skulle kunna bli 
politiskt radikal. Det man behövde var självstyrande program och böcker, 
utarbetade av en hög teknologi, och lärare med ett års utbildning som kunde 
administrera elevernas arbeten med böckerna. Samtalet gick inte så bra, och under 
de kommande åren skulle vi komma att bekämpa varandra så gott vi kunde under 
det vaksamma ögat hos en minister som var på vår sida, men som tyckte att man 
väl kunde blanda Skinner med Piaget, för pengarnas skull. För bara ett par veckor 
sedan kunde jag se att samma andas barn i Etiopien, på uppdrag av Världsbanken, 
har ersatt all undervisning i kärnämnena på alla högstadier och gymnasium över 
hela landet med av UNISSA i Pretoria, via parabolantenn, utskickade lärarlösa 
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lektioner. Nog det mest förfärliga jag har sett efter ett helt liv med 
klassrumsobservationer. 

Att detta med radikalitet var allvarligt menat, inte bara för att man var radikal 
mot det traditionella, fattade jag senare när jag upptäckte att en medlem av teamet, 
Bruce Fuller, senare professor i Harvard och Berkeley, som skrev olika kapitel i 
den ovan citerade handboken, också var författare till en lysande analytisk bok om 
skolan i U-länderna Growing up Modern. Han visade att en modern skola i ett u-
land bara var en kuliss, och kanske inte behövde vara mer, för att fylla den roll som 
var tänkt. Här hade båda formerna av radikalitet direkt uppgått i en högre enhet, 
somliga skulle säga i rök (om allt detta kan man läsa i min lilla bok Society, 
Education and Curriculum där också referenser finns). 

De så kallade PISA-undersökningarna har presenterats som ett resultat av den 
mest avancerade internationella pedagogiska forskningen som finns, men är i 
verkligheten ett beställningsarbete utfört av konsultfirmor. Undersökningen är 
beställd av en officiell interstatlig organisation för spridning av diskurser och 
arbetsinstrument, för att påtvinga alla mer eller mindre utvecklade nationalstater en 
utbildningspolitik utarbetad av företagsekonomer i samarbete med 
ämnesdidaktiker. Här möts en teknokratisk och ekonomisk statistik, med sikte på 
en klar centralstatlig styrning, med de senaste lärandeteorierna, och ett svagt avkok 
av neoliberala ekonomiska och politiska ideologier. De har det gemensamt att de 
har svårt att dölja sitt förakt för pedagogik som vetenskap, oavsett om den är 
filosofisk, historisk, kulturell, sociologisk, psykologisk, didaktisk eller 
allmändidaktisk.  

Utbildningen betraktas som rent instrumentell, och är till för, och enbart till för, 
att på kortast möjliga tid lära så mycket som möjligt av det som är primärt för 
ekonomin och förvaltningen. Detta i en lagom dos från minimum till maximum 
fördelad över hierarkierna av samhällsklasser, ålder och kön. Men definitionen av 
vad detta lärandes innehåll går ut på hämtas inte från den existerande historiska 
verkligheten med sin sociala och kulturella diversitet, sådan den speglar sig i 
människors sinnen och livsföring eller i läroplaner, utan den hämtas från en 
teknokratisk prognos som skall verka som en självuppfyllande profetia om vad 
arbetskraften skall kunna om 10 år i den värld man har lyckats globalisera. 
Statistiken över vad barnen kan, som hela världen bekymrat har diskuterat i ett 
antal veckor, år efter år, säger inte vad barnen kan av det de har lärt sig och skall 
använda i livet. Statistiken säger vad barnen inte kan jämfört med den av 
teknokrater föreskrivna kommande globala normen. I PISAs värld är välfärd, 
kultur, kön och socialt urprung en avvikelse från normen och inte själva grunden 
lärande bygger på, på gott och ont. PISA undersökningarna är inte ett exempel på 
komparativ pedagogik, utan på kompetitiv pedagogik. 

Det olustiga är att man många gånger tidigare har visat i alla möjliga 
sammanhang att den typen av statistik är värdelös, och att moderna 
utbildningssystem inte fungerar och inte kan fungera på det här sättet. Men det 
betraktas som invändningar av förvridna hjärnor och bevisar än en gång att man 
inte kan lämna det pedagogiska till pedagoger, utan man måste få fram ekonomer 
och specialister i organisation, management och kommunikation i ledande 
ställning. 
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Det borgerliga universitetets förvandling  
Om man för ett ögonblick lämnar politiken därhän, och ägnar sig åt det som 
universitetet skall syssla med, så består universitetets officiella uppdrag av å ena 
sidan upprätthållandet och utvecklandet av kunskap om kunskap, och om naturen 
och samhället, det som Kant kallade för universitetets kritiska funktion. Å andra 
sidan består det av en statsauktoriserad professionsutbildning för ämbetspersoner, 
professioner och servicearbetare. Från dess uppkomst som ett relativt autonomt 
skrå av lärare och studenter vid sidan av kyrkan, konungen och adeln, över dess 
status som offentlig inrättning som strävar efter en finansiell och intellektuell 
autonomi, har universitet i stigande grad en tendens att organisera sig som ett privat 
tjänsteföretag, där vetenskapen helt har kommit i bakgrunden.  

Om man bläddrar i undervisningskatalogen från våra universitet är det ofta 
mycket svårt att veta vilken vetenskap eller disciplin som är kursens referenspunkt. 
Allt är definierat utifrån former av vetande som är tänkt att vara till nytta för 
yrkesutövningen på ett eller annat sätt. Kanske har den vändningen från vetenskap 
till professionsvetande i sättet att lägga upp undervisningen i grundutbildningen ägt 
rum så tidigt som med U68? Och kom inte och säg att detta bara gäller 
grundutbildningen och inte forskarutbildningen, för sagan om upprättandet av 
utbildningsvetenskapen, visar att det är just precis forskningen och 
forskarutbildningen det gäller.  

För mig är detta halvt lyckade halvt misslyckade försök att på politisk 
administrativ väg skapa en ny vetenskap nästan rörande, men i verkligheten ganska 
farligt, och under alla förhållanden fel lösning på fel problem. 

Pedagogik finns som ämne på universitet över hela världen, oftast på 
samhällsvetenskaplig fakultet (Sverige) eller på humanistisk fakultet (Danmark,där 
det dessutom finns på ett separat pedagogiskt universitet från och med år 2000), 
samt överallt i lärarutbildningar som kan ligga antingen på universitet och 
högskolor eller på seminarier/colleges. 

Som ämne har det först emanciperats ur praktisk filosofi, och senare ur 
psykologi, eller ur båda, med anspråk på att vara en egen empirisk vetenskap med 
inte bara en arena utan med ett eget formellt kunskapsobjekt, utifrån vilken 
vetenskaplig infallsvinkel arenan studeras, och med en egen teori och metod. 

Dessutom har det alltsedan Rousseau funnits en pedagogisk reflektion som har 
gett anledning till pedagogiska rörelser, med sin egen litteratur, egentligen vid 
sidan av den akademiska would-be vetenskapen med samma namn (Frøbel, 
Pestallozi, Grundvig, Freire, O’Neil, Eliott). 

När ämnet upprättades i Danmark på ett universitet för första gången i början av 
60-talet, kallades institutet för Institut för Teoretisk Pedagogik, för att därmed 
markera att institutet inte sysslade med professionsutbildning, utan enbart med 
pedagogik som vetenskapsämne. Men den lovvärdiga ansatsen blåstes bort av 
omvälvningen 1968, och institutet kom att huvudsakligen utbilda seminarielärare, 
ämbetsmän, konsulter och en liten grupp forskare. När regeringen ville upprätta en 
avdelning för universitetspedagogik för att lära universitetslärarna hur de skulle 
klara 60-talets alla anstormingar, gick professor Grue-Sørensen upp på 
barrikaderna för att försvara skillnaden mellan vetenskapsämne och 
professionsutbildningsämne. Som professionsutbildningsämne fanns pedagogik på 
seminarierna, och på seminariernas fortbildningsinstitution med universitetsstatus, 
Danmarks Lärarhögskola.  

I Sverige har Ulf P Lundgren, Donald Broady och Karin Anna Petersen använt 
sig av Durkheims uppdelning av pedagogik som konst, som praktisk teori och som 
vetenskap. Konst är kunnandet i praktiken Den praktiska teorin är en systematisk 
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reflektion över kapaciteten att lösa problemen på området, och vetenskapen är en 
beskrivning och förklaring av och varför fenomenet ter sig som det gör. En 
uppdelning som verkar ganska enkel och rimlig, och som i princip skulle kunna 
användas på alla områden, som till exempel medicin. 

Men så korsas denna handfasta uppdelning av hela utbildningsexplosionen, 
sociala omstruktureringar och utvecklingen av kunskaps- och färdighetsområden, 
både teoretiskt och praktiskt. All kunskap måste vara vetenskap för att vara 
någonting annat än det alla vet och kan, något man kan få högre status och bättre 
betalt för. Universiteten befolkas mer och mer av olika kategorier av 
mellanpraktiker på många områden. Man uppfinner kategorin forskning som inte 
sammanfaller vare sig med vetenskap, praktisk teori eller konst, men som kan 
bedrivas inom alla tre. 

Denna efterforskning som jag hellre skulle vilja kalla den, använder sig mer och 
mer av vissa standardiserade metoder för datainsamling och analys som man lånar 
från vetenskapen, och förvandlar dem till instrument för praktiska teorier. 
Långsamt skapas två nya bärande myter, som idag har kommit till vägens ände 
med evidence based best practice. Riktig praktik är baserad, inte som man brukade 
säga inom medicin förr i världen, på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan kort 
och gott på forskningsresultat, och vetenskap är framtagningen av sådana för 
praktiken relevanta forskningsresultat. 

Det vill säga, man har alltså vänt upp och ner på vetenskapsbegreppet. Den enda 
miljö jag känner till som med jämna mellanrum våldsamt protesterar mot den 
vändningen, när den närmar sig även deras domäner, är inte den medicinska eller 
tekniska utan naturvetenskapen. För dem är den definitionen av vetenskap absurd 
och farlig. Inte för att de inte vill vara nyttiga, och inte för att de inte mer än någon 
annan skulle vara omringade och i någon mån involverade i hela den 
privatekonomiska och politiska kampen om rätten att komma först eller att tjäna 
pengar på användningen av tekniken och teknologin, utan därför att de vet att de är 
förtappade när logiken blir upp och nedvänd. Någon måste vara upptagen enbart av 
att lösa gåtan. Enbart och inte bara som ett första steg. För man kan inte förstå 
världen om man bara försöker förbättra den, den ger sig bara om man tar den för 
det den är, som den knippa av reella möjligheter som ligger i den faktiska 
kontingenta realisationen. Man fattar aldrig hur den är beskaffad om man bara är 
intresserad av att studera sådana aspekter och variabler, som man vill kunna 
manipulera, göra något åt. Att förbättra världen eller att använda sig av den är ett 
annat arbete med en annan logik, även en motsatt logik. Det har jag försökt visa i 
många papers, bland annat i Towards a General Theory of Professional Knowledge 
and Action. 

Kort historisk översikt av utvecklingen av ämnet under 
andra hälften av 20:e århundradet från synvinkeln: 
Vetenskap, professionsvetande och praktisk kunskap 
För att undvika att det verkar som om jag helt ensam just i denna stund uppfinner 
detta, är det bara att ta ett steg tillbaka och se hur man i litteraturen och 
undervisningen inom samhällsvetenskapen har systematiserat denna problematik. 
Man kan då i första hand gå tillbaka till ett otal handböcker i vetenskapsteori som 
kom från och med 70-talet, för att återskapa en viss ordning i mångfalden som hade 
avlöst den förhärskande och oreflekterande empirismen. Man blir då konfronterad 
med en serie ismer, positivismen; den hermeneutiska fenomenologin, marxismen; 
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den kritiska teorin. Tyvärr saknas då ofta den teknokratiska rationalismen som jag 
tror hela tiden har haft större betydelse än den teoretiska positivismen, som kunde 
vara helt olika ting, alltifrån Comte till Wienerkredsens logiska positivism, som 
långsamt destruerade sig själv som resultat av en ärlig och enträgen inre reflexion. 

Inom den teknokratiska rationalismen, speciellt men inte enbart inom 
pedagogik, räknar man med två dimensioner. En dimension är bestämmandet av 
det sociala handlandets mål, vilket man ursprungligen förväntade sig att den 
praktiska filosofin skulle göra, åtminstone visa grunderna för, eller så nöjde man 
sig med att i en demokrati skall politiken kunna skapa konsensus kring målet för 
utbildningen, med handräckning av filosofin. Men eftersom positivismen inte 
uppfattar värderingar som kognitiva storheter som kan vara sanna eller falska, utan 
som subjektiva känslor, fick man problem med att avgöra mål, som då gärna fick 
bli politiska avgörelser. Någonting som på senare tid har återuppstått i form av den 
så kallade värdegrund som företag, förvaltningar, skolor, stater och nationer 
plötsligen har upptäckt att de har eller borde ha.  

Den andra dimensionen är vetande om medel för att uppnå målet. Här räknar 
man med resultatet av empiriska studier av naturlig eller experimentell praksis, 
som visar vad som verkar och vad som inte verkar, eller vad som bäst verkar i 
riktning mot målet. Man kan omedelbart se att det stora problemet blir mål-medel 
modellen använd på mänskligt handlande. Dessutom konfronteras modellen med 
svårigheten att komma fram till tillräckligt generaliserbara resultat, för att de skall 
vara relevanta för ett så kallat case. Den sortens vetenskap är i verkligheten snarare 
praktiskt vetande i teoretisk förklädnad, och den fungerar som en självuppfyllande 
profetia. Det är bara om man redan har inrättat den sociala verkligheten efter 
standardiserade mallar och styrningsmekanismer, som den låter sig studeras med 
en mål-medel metod. 

Omöjligheten att hantera mål objektivt, antingen operationellt och kognitivt, får 
till följd att alla utvärderingsstudier blir tekniskt omöjliga och egentligen 
ovetenskapliga, när de bygger på ett försök att verifiera huruvida målet eller 
intentionerna har gått i uppfyllelse. Det visar sig att de deklarerade eller 
postulerade intentionerna aldrig kan preciseras minimalt, för de agerande har inte 
haft mer än vaga ideal i sina tankar, och man kan inte veta om de dessutom har satt 
resurser adekvat i verket för ett mål som inte går att precisera. 

Därför har den vetenskapliga reflektionen omkring system och utvärdering 
föreslagit att vända på steken, och helt enkelt beskriva fenomenet, som har 
materialiserat sig i hela sitt omfång rent objektivt, och se om man på vägen ramlar 
över något av det som framstått som mål eller intentioner. Med den teknokratiska 
rationalismen i högsätet diskuteras den problematiken överhuvudtaget inte längre, 
för nu är utvärderingen viktigare än själva verksamheten, och man utvärderar med 
full styrka utan att bry sig om att det egentligen bara är kulisser man sätter upp på 
en teaterscen. 

Under hela perioden har den typen av forskning, mer eller mindre inspirerad av 
kontrollerade experiment, varit gemensam för medicin och stora delar av allt 
socialt arbete, psykologi och pedagogik. Detta har bidragit till att man fått ett slags 
tvärgående monopol på vetenskaplighet med läkare som överstepräster. 
Vetenskapen består i att hitta det rätta/bästa medlet, det vill säga det mest praktiska 
förfarandet, allt ifrån resocialiseringen av oartiga barn till att lära ut subtraktion 
med tresiffriga tal, eller att lära sig tala handelskorrespondenstyska. Inget ont om 
det, bara man vet vad man gör, och inte tror det är vetenskap, eller tror att det är det 
det enda som är värt att kunna. 
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Det är också den typen av samhällsvetenskap som har varit förhärskande sedan 
förra sekelskiftet för att servera den sociala ingenjörskonsten det vetande den 
behövde, och den typen av samhällsvetenskap som har firat sina triumfer med 
välfärdsstaten. Det är då också mot den ofta inte teoretiskt reflekterande modellen 
som paradigm-upproret har riktat sig, ett uppror som faktiskt oförminskat rullar 
vidare, fast man skulle kunna tro att man med den absoluta relativistiska 
konstruktionismen inte kan komma längre i den riktningen. Reaktionen mot den 
extrema subjektivismen kanske förklarar Bourdieus oväntade succé, uppkomsten 
av den kritiska realismen, eller till och med marxismens återuppståndelse för tionde 
gången. Den förklarar delvis också de starka neokonservativa regeringarnas försök 
att backa tillbaka universitetsvärlden till behaviorismens och empiricismens 
glansdagar. Om man nu inte gör det ännu enklare för sig genom att helt enkelt 
avskaffa både vetenskapsämnet och de praktiska teorierna och dekreterar som 
Thatcher, att vem som helst som kan läsa och skriva vet vad ett barn skall kunna 
för att klara sitt arbete. 

Trots att han själv inte var empiriker är det nog Habermas som mest har bidragit 
till att skapa i alla fall en överblick över vetenskapsteori i sin 
Samhällsvetenskapernas logik. Det mest originella i den översikten är dess 
detaljerade nyansering, och hans speciella intresse för så kallade kulturvetenskaper. 
Det sista är samtidigt en problematisk sida av verket, eftersom Habermas är 
benägen att se kultur som Chomsky ser språk, nämligen som ett regelsystem som 
tillåter en kalkyl. Så kulturvetenskaperna, till exempel lingvistik, skulle bestå i att 
konstruera yttringar som en produkt av det bakomliggande regelsystemet, något 
som Bourdieu har opponerat sig emot å det starkaste genom att hävda att kulturella 
handlingar eller yttringar inte heller följer regler, fast de uppvisar regelmässigheter, 
utan de följer praktiska strategier.  

Annars har Habermas på ett tidigt stadium skapat en överblick genom att dela 
upp samhälls- och kulturvetenskaperna efter tre typer av kunskapsintressen, snarar 
än typer av teorier och metoder:  

- Empirisk-analytiska vetenskaper om objektiva, naturliga och sociala 
förhållanden, med avsikten att kunna använda respektive manipulera dem i 
ett strategiskt handlande. Den vetenskapen gör anspråk på att vara sann, i 
den meningen, att om man arbetar efter den är det  

- hermeneutiska vetenskaper om mänskliga yttringar som skall tolkas. 
Tolkningen skall vara intersubjektivt kommunicerbar och diskuterbar. Dess 
domäner är den kommunikativa praksisen, språket.  

- Vetenskaper om mellanmänsklig praksis, som skall bidra till 
medvetandegörande av och befrielse från ett tredubbelt förtryck, det som 
naturen, samhället och vi själva utövar. Vetenskapen skall vara kritisk och 
fungera som ett medvetandegörande och ett befriande. Vetenskapen anger 
det som är riktigt att göra. 

I senare verk tillkommer en fjärde dimension, vetenskaper om jagets förhållande 
till sitt eget inre som upplevelse, och på det sätt detta inre uppenbaras. Kriteriet 
som vetenskapen gör anspråk på är att kunna hävda om denna uppenbarelse av den 
inre upplevelsen är dess äkthet, autenticitet, till skillnad från ett stört inre liv eller 
en störd kommunikation.  

Det intressanta med dessa typer av vetenskaper är att de ansluter sig till olika 
former av handlande, kommunikation och vetande, som alla gör anspråk på att 
kunna hävda ett säreget kognitivt värde, respektive att vara sanna, att vara 
förståeliga, att vara äkta. 
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Framför allt i Theorin des kommunikativen Handelns och senare verk talar 
Habermas starkt för möjligheten att studera och karaktärisera mänskligt socialt 
handlande på ett vetenskapligt sätt, det vill säga som en felbar produkt av en 
kombination av förklaring och förståelse genomfört som en öppen undersökning 
där bara de mest övertygande argumenten gäller, och som gör anspråk på sanning 
och universaliserbarhet. 

Man har felaktigt tillskrivit Habermas en teori om att man kan ställa upp en 
universell substantiell moral. Habermas är värderelativist när det gäller 
substantiella etiska frågor, men vidhåller att frågorna kognitivt kan diskuteras och 
felbarhet avgöras. 

Det är en av många olösta gåtor i svensk pedagogik varför Habermas och 
Kritisk Teori inte har spelat någon roll för den, med undantag för enskilda 
föreläsare såsom till exempel Krister Fritzell. Pedagogiken hör annars till 
praksisvetenskaperna, eller handlingsvetenskaperna, dit också ekonomi, sociologi 
och sociolingvistik hör. Lika marginell är den hermeneutiska fenomenologin i ett 
otal avhandlingar och uppsatser. Fenomenografin är en än mindre marginell 
företeelse och har inte med fenomenologin att göra.  

Men hela den vetenskapsteoretiska blomstringen döljer, enligt min mening, mer 
än den förklarar det grundläggande problemet, nämligen skillnaden mellan 
vetenskap som beskrivning och förklaring av den existerande sociala verkligheten, 
och vetenskap som arbetar utifrån en kritisk eller teknokratisk grundhållning som 
vill berätta hur den (onda) verkligheten skall bli bra. 

Några basala stipulationer omkring vad som är 
vetenskap  
Utanför detta konventionella vetenskapsteoretiska landskap och med Bourdieu i 
ryggen har en ny paradigm banat sig väg bland annat inom pedagogiken. Jag vill 
dra fram några preliminära stipulationer som avgränsar fälten som jag ser det.  

1) Jag är inte beredd att slåss för en bestämd användning av ordet vetenskap. 
Varje försök i den riktningen är dödfött, därför att ordet har blivit så till 
den grad laddat med prestige och makt, att man måste räkna med att alla 
former av vetande förr eller senare gör anspråk på att vara vetenskapliga. 
Det finns ingen annan väg att gå än att för egen del säga vad man menar 
och vara envis som en åsna. 

2) De flesta överväganden jag kommer att formulera är fortfarande mycket 
generella, jag försöker utstaka ett öppet fält av möjliga positioner. En 
substantiell definition av en vetenskap är alltid tidsbunden och lokal i 
verkligheten, även om den har en inbyggd strävan till universalisering av 
sin giltighet snarare än av sitt användningsområde. Om det mesta på denna 
jord finns (ännu) ingen vetenskap. Uppkomsten av en vetenskap är alltid 
betingad av det ovetenskapliga vetande den söker ersätta, så det är på sätt 
och vis charlatanerna som bestämmer vad som förr eller senare skall bli 
vetenskapliggjort. Också försök att komma undan okunnighet och förtryck 
betingar vad det är för slags sökande som startar. Både Adorno och 
Bachelard har rätt, vetenskapen är negativ. Den arbetar för att etablera hur 
det inte förhåller sig. Den säger inte hur vi skall göra. 

3) Frågan om pedagogik är en vetenskap anser jag fortfarande inte som riktigt 
avgjord. De första 100 sidorna av Bourdieu och Passerons bok La 
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reproduction och alla empiriska studier som kommit både före och efter för 
att explicera det, är kandidater till att vara inte bara ett stycke 
utbildningssociologi, utan en fullfjädrad pedagogisk teori. En teori som 
beskriver och förklarar hur vuxenblivandet hänger samman i olika 
samhällen och kulturer. Pedagogik kan och bör konstrueras som vetenskap 
på följande sätt : 

- Den skall bedrivas av en institution som är maximalt autonom i sin 
finansiering, sina anställningsregler, sitt val av studieobjekt och 
interna regler för verksamheten. Den kan alltså inte bedrivas av 
förvaltningar, konsultföretag, forskningsavdelningar hos 
myndigheter eller i professionsorganisationer. 

- Den kan enbart bedrivas av vetenskapsmän i samarbete med 
praktiker. 

- Den skall vara en empirisk vetenskap, alltså inte filosofi eller 
teologi. 

- Den skall vara en samhällsvetenskap, alltså inte en del av 
humaniora. 

- Som empirisk vetenskap skall den beskriva och förklara den 
objektiva verkligheten och den subjektiva upplevelsen av 
innebörden i att bli en vuxen människa, strukturellt, institutionellt, 
personligt, historiskt och komparativt. 

- Den skall inte ge upp ambitionen att en dag vara en fullvärdig 
självständig vetenskap, alltså en vetenskap som finner förklaringen 
på något av de grundläggande mysterierna i naturen och i vår 
mänskliga existens, den behöver inte nödvändigtvis ha metoder 
helt olika de andra samhällsvetenskaperna. Trenden att anförtro 
vetenskapen, praktisk teori och ledarskap åt ekonomer, statsvetare, 
jurister och organisations- och kommunikationsteoretiker är en 
politisk snedvridning av själva grunden för vår civilisation. 
Uppfostran och utbildning är en för viktig fråga för att lämnas över 
i händerna på pedagogik-folk, precis som kriget är för viktigt för 
att lämnas åt militärerna, som vi kan se i våra dagar. Det är svårt 
att se varför allt skulle bli bättre bara för att man istället lämnar 
över både kriget och skolan till konsultfirmor. 

- Den skall hållas åtskild men inte helt avskuren från olika former av 
praktiska kunskaper, däribland erfarenhetssamlingar eller äkta eller 
kvasikontrollerade experiment som mer systematiskt kan 
underbygga situerad praksis, och inte en kvasi universell evidence 
based best practice 

En svensk innovation kanske: Utbildningsvetenskapen 
Precis som i Danmark för mer än 20 år sedan, har man i Sverige gjort ett försök 
inte att etablera pedagogik som vetenskap utan att istället uppfinna en hel ny 
vetenskap, utbildningsvetenskap. Jag avstår här från att referera eller sammanfatta 
hela detta förlopp, men vill göra ett försök att skära igenom en efter min mening 
inte helt ofrivillig förvirring för att peka ut det jag ser som kärnan. Ingen av 
protagonisterna kommer att känna igen sig, och de lokala strategierna har varierat 
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med allt ifrån motstånd till tveksam passivitet, med växlande resultat. Det som för 
framtiden är viktigt är inte hur pass bra man ha varit på att manövrera sig ur 
knipan, utan att försöket överhuvudtaget kunde göras och i någon mån lyckas. 

Om vi skall sammanfatta en lång historia så kan man beskriva uppkomsten av 
utbildningsvetenskap i Sverige på följande sätt. 

Under 90-talet kan man konstatera ett stigande missnöje med hur 
lärarutbildningen genomfördes av universitet och högskolor, hos så kallade stake 
holders, allt från ministeriet, de politiska partierna, lärarnas fackföreningar och 
kommunerna. Missnöjet riktade sig speciellt mot de pedagogiska institutionerna, i 
två avseenden. Dels angående forskarutbildningen, som de har ensamrätt till, och 
därmed uteslutar både lärarutbildningsinstitutioner och ämnesinstitutioner från att 
vara med att organisera forskarutbildningen specifikt för sina områden. Dels 
angående hur man generellt förvaltade ämnet, eftersom man från lärarutbildningens 
sida, men också från politiker och förvaltningen, menade att de pedagogiska 
institutionernas grundutbildning, deltagandet i lärarutbildningens undervisning och 
forskarutbildningen tenderade att vara akademiskt och undermåligt, alltså handla 
om allt eller ingenting, men i alla fall oftast inte specifikt om något som kan 
användas i lärarutbildningen eller i olika former av pedagogisk praksis. Det handlar 
inte om praksis, är inte praksisnära. Det här handlar om: 

- makt 
- pengar 
- erkännandet av värdet av ett visst kunnande framför andra, av vissa 

investeringar 
- den omedelbara nyttan av undervisningen och forskningen för 

statsmakterna som betalar och som hoppas få kontroll över processen och 
resultatet. 

- lärarkandidaternas och lärarnas eviga klagomål om att de inte lär sig 
någonting av värde under sin utbildning på universitetet, något som 
märkligt nog inte läggs lärarhögskolorna utan de pedagogiska 
institutionerna till last. 

Detta scenario är inte utan paradoxer, eftersom det väl inte finns ett enda land på 
jorden där den pedagogiska forskningen och forskarutbildningen har varit helt och 
hållet underlagda skolpolitiken och skolförvaltningens reella eller påstådda behov 
av kunskaper för att underbygga beslut. Men då skulle budskapet vara att man inte 
har levt upp till sitt vetenskapliga uppdrag och inte heller till sitt praktiska uppdrag.  

En annan paradox är att denna mindre revolution utspelar sig på en arena där 
den sociologiska vändningen inom pedagogiken sedan länge försvunnit, och ersatts 
av en överordnad orientering mot lärande som en individuell diskursiv 
konstruktion. Man kan undra om den utbildningsvetenskapliga vändningen inte bär 
vatten till ån? 

Har inte några av de mest framstående professorerna och forskarna i åratal sagt 
att pedagogik var didaktik och ingenting annat, eller i alla fall en praktisk teori, mer 
eller mindre påverkad av alla de idealistiska, subjektivistiska, individualistiska, 
interaktionalistiska fenomenologiska och konstruktionistiska diskurser man kan 
läsa om i utländska publikationer och inhemska avhandlingar? 

I hela utredningsmaterialet omkring utbildningsvetenskapen kan man se att 
också politiker, ämbetsmän och konsulter varit på kurser och konferenser, och lärt 
sig stava till både det ena och andra om informations- och vetandets samhälle, om 
en ekonomi som opererar med symboler, om den internationella konkurrensen och 
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om att favorisera de toppbegåvade utan att lämna de svaga därhän. Om målstyrning 
och utvärdering, om standard och kompetenser och så vidare, och så vidare. Och 
kanske framförallt att de vant sig vid att föredragshållare inte är pedagoger, utan 
statsvetare, ekonomer eller organisations- och management specialister. Det 
överordnade politiska budskapet är neoliberalt i olika schatteringar. 

Det fanns också folk som läste Bourdieu med Broady, Foucault med Popkewitz 
och Lindblad och fenomenografi med Marton och så vidare. Men det verkade inte 
genera någon, eftersom grundbulten låg fast: Det handlar om skolan och ingenting 
annat, det handlar om att producera vetande som gör en skillnad i praktiken. Det 
vill säga, en mycket stor del av det som historiskt och internationellt utgör ämnet, 
som kanske är ett vetenskapsämne, eller i alla fall ett professionsämne som 
refererar till väl etablerade vetenskaper såsom filosofi, historia, ekonomi, sociologi, 
lingvistik med flera, är borta, eller dyker upp sporadiskt. Ämnet är i bästa fall en 
praktisk teori, i värsta fall en muntlig framställning av hur man gör, hur man gör fel 
eller hur man gör något bättre. 

Men detta räckte inte, nu skulle alla få sig en omgång till, en overhoul. Nu 
skulle man helt enkelt politiskt upprätta en ny lärarutbildning, och en ny vetenskap 
som skulle vara identisk med det som lärarna skulle utbildas i. 

I sista ögonblicket blev man rädd för sitt eget övermod, så det blev alltså ingen 
ny vetenskap, inte ens ett nytt forskningsråd, utan en kommitté, som visade sig dela 
ut pengarna ungefär som tidigare. Kommittén fick en ordförande den närmaste 
tiden framåt som hade spelat en viktig roll i den uppgörelse man hade uppnått på 
Uppsala universitet, och som definierade utbildningsvetenskap som enbart en 
paraplybeteckning för alla vetenskaper som studerar uppfostran och utbildning. 
Men det blev trots det en fakultet eller rättare sagt en fakultetsnämnd. 

Den enda bestående skillnaden blir kanske att man inte i princip, men de facto, 
har tvingat fram tre typer av forskarutbildning och forskning. En teoretisk 
pedagogik variant, en lärarutbildningsvariant och en ämnesdidaktisk variant, där 
alla tre riskerar att ligga precis där de alltid legat som intresseriktning, och med 
forskarutbildning. De kommer att se ut som de alltid gjort, med den skillnaden att 
de nu är officiellt erkända och har kontroll av en betydligt större del av pengarna.  

Lite tillspetsat och med ett exempel från ett helt annat område skulle man kunna 
säga: Nu kan man bli doktor, docent eller professor i gitarrspel genom att vara 
virtuos, alltså genom att vara bra på att lära andra spela, eller genom att veta allt 
om gitarrspel från de doriska tonarterna till Pablo Casals. Om det är en fördel att 
man blir antingen det ena eller det andra tvivlar jag på. 

Å andra sidan kan kandidaten väl alltid lite mer av antingen det ena eller det 
andra. Men ingen har väl av den anledningen kommit på att föreslå att man ska 
upprätta en helt ny vetenskap om att kunna lära ut hur man spelar gitarr… 

Ett annat resultat som kan ge bestående men är att det i alla fall blev, om inte en 
ny självständig fakultet, så i alla fall en ny fakultetsnämnd. Båda ämnena finns nu, 
pedagogik och utbildningsvetenskap, oavsett om man ser dem som 
vetenskapsämnen, som praktiska teorier eller som konst, utan med klart avgränsad 
identitet och utan att någon av dem har explicit vetenskapen som det man i Sverige 
brukar kalla deras uppdrag.  

Det som kanske är det mest förvånande är, eftersom utgångspunkten var att 
lärarutbildningen var inadekvat och eftersatt och inte honorerade det faktum att i 
stort sett alla institutioner av humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
naturvetenskaplig fakultet har med lärarutbildning att göra, att det slutar med en 
lösning där ämnesinstitutionerna, lärarutbildningen och pedagogik som vetenskap 
fungerar var för sig, mer än någonsin. Oavsett om de fortsätter att arbeta rent 
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ämnesmässigt, eller om de bygger upp en ämnesdidaktisk kompetens, inklusive en 
forskarutbildning på området, så kommer lärarutbildningen och 
ämnesinstitutionerna att sakna det som ger ämnet och ämnesdidaktiken en mening 
och grund, nämlig pedagogik som en filosofisk, historisk, sociologisk och 
psykologisk vetenskap om ett socialt fenomen, och inte bara en praktisk teori, 
definierad som ett skolämne.  

Såvitt jag kan se så kommer man inte åt det som är det verkliga problemet: Att 
lärarutbildarna, de lärarstuderande och lärarna förtjänar att få inte en andra gradens 
praktisk utbildning, utan en vanlig vetenskaplig grundutbildning och 
forskarutbildning.  

Jag menar att man istället måste bygga upp lärarutbildningar som omfattar en 
skolning i ett vetenskapsfält som till exempel naturvetenskap, språk eller 
samhällsvetenskap, en skolning i pedagogik som vetenskap, en skolning i sitt 
ämnes specifika lärandelogik, samt en praktisk introduktion till de dagliga rutiner 
som skolarbetet omfattar. Och slutligen tre års yrkesarbete under handledning och 
med en baslön. 

Det man särskilt saknar i lärarutbildningen är inte konsten eller den praktiska 
teorin. Det man saknar är vetenskap och aktivt deltagande i forskning å ena sidan 
och yrkeserfarenhet å andra sidan. Lärarna på lärarhögskolan skall inte ha en fil 
kand., fil.mag. eller en doktorsexamen i praktisk teori, som ju är det de redan kan 
från början. De skall få chansen till att lära sig något nytt, att ta en examen i någon 
del av vetenskapsämnet de inte är bra på.  

Det finns en djup klyfta mellan lärarutbildarna och de som arbetar med teoretisk 
pedagogik. Den råder man inte bot på genom att förklara att praktisk teori är 
detsamma som eller likvärdigt med vetenskap, eller den enda sanna vetenskapen, 
för det är inte sant, varken intellektuellt eller socialt.  

Den avgörande frågan handlar inte om om man har disputerat eller inte, om man 
har en forskarutbildning, utan den handlar om ens grundutbildning, 
forskarutbildning eller praktiska erfarenhet. 

Förutsättningar för, och konsekvenser av mitt sätt att 
se på ”utbildningsvetenskapen” 
Naturligtvis är förutsättningen för hela mitt resonemang att praktiskt förnuft inte är 
tillämpad teori, utan ett förnuft som existerar med egen rätt, med sin egen logik. 
Samt att vetenskap inte handlar om, inte heller i human- och socialvetenskaperna, 
att testa olika tillvägagångssätt för att hitta det bästa, som om det vore det 
teknokaratiskt mest effektiva som man måste välja, eller ens kan välja. Så är inte 
fallet, man väljer egentligen ytterst sällan, och knappast det rätta, och det som sker 
är långt från det mest effektiva.  

Så vi skall ha vetenskap, och vetenskap skall handla om att beskriva och 
förklara vad som faktiskt händer, tvärt emot alla planer, och därmed skapa ett visst 
handlingsutrymme där olika sociala aktörer med motsatta intressen kan agera 
självständigt och utifrån sitt eget omdöme. Vetenskapliga forskningsresultat är inte 
det som praktisk teori och konst bygger på, eller skall tillämpa, utan en referens 
som informerar om sakernas tillstånd och handlingsutrymme. Det som sociala 
aktörer eller individer vill, kan eller får göra är mycket mer och mycket annat än 
så.  

Den av bland annat Bush administrationen idén att en praktisk intervention bara 
är tillåten om den är baserad på vetenskapliga bevis att den praksis är den bästa, är 
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en av de största officiella lögner som utbildningspolitiken historiskt har haft med 
att göra. Praktik baseras inte på vetenskapliga förklaringar. Första gången jag 
försökte säga vad pedagogik som vetenskap, enligt min mening är, var det precis 
det jag sade i artikeln Social reproduktion och forskning om undervisning, skriven 
tillsammans med Ulf P. Lundgren. I boken Videnskap og engagement glömde man 
att ta med detta allra första bidrag. 

Empirisk vetenskap handlar om vad som är, det vill säga i första hand det som 
är ett fullbordat faktum, alltså vad som finns kvar av det förflutna. Inte bara den 
enda kontingenta möjlighet som råkade bli realiserad, utan den hand av fåtaliga 
alternativ som låg i korten, och som samlar sig som ringar på vattnet kring det som 
faktiskt blev gjort.  

Det som vetenskapen är ute efter är orsaksförklaringar. På dessa två punkter är 
jag enig med både Bourdieu och Margret Archer och den kritiska realismen. 
Fenomenet är en process mellan struktur, agenter, interaktion och den enskildes 
inre samtal, säger Archer. Det är en historisk-social verklighet som lever av 
sammanhang som inte är linjära eller deterministiska, utan tendensiella och 
relationella.  

Metoden innebär att man systematiskt vandrar mellan objektiveringen för att 
kunna bemästra inbyggda snäva perspektiv, inklusive forskarens egna, och 
subjektiveringen återgår till subjektiv praktisk sans, som den utomstående 
forskaren nu förstår inifrån, bättre än den agerande förstår den själv. För den 
agerandes handlande vet mer än den agerande själv vet, eller kan säga, om han får 
frågan. Praktisk sans är klokare än den agerandes egen diskurs och deklarerade 
intentioner, som alla är efterkonstruktioner. Vetenskapen är kritisk inte därför att 
den alltid redan från början ställer det faktiska eländet mot en utopi, utan därför att 
den talar om vad som är, och varför, till skillnad från vad alla inbillar sig att de ser 
eller gör. Att formulera ett alternativ är inte vetenskapens uppdrag. 

Skall utbildningsvetenskap vara praksisnära? 
Med den utgångspunkten skulle jag vilja komma tillbaka till det som 
utbildningsvetenskapen anser vara sitt särskilda uppdrag: Att vara praksisnära. För 
diskussionens skull accepterar vi utbildningsvetenskapens anspråk på att vara 
någonting annat än pedagogik som vetenskap. Vi hävdar att den varken kan eller 
skall vara praksisnära. Praksis är dess objekt, men dess metod är inte praktisk. För i 
så fall vore den inte en vetenskap, utan just praktiskt förnuft, eventuellt 
systematiskt konstruerat praktiskt förnuft, experimentellt verifierat praktiskt 
förnuft, etablerat och inövat praktiskt förnuft, men inte vetenskap. Vetenskap 
uppstår genom att studera praksis, ingenting annat. Den handlar inte om teori.  

Vetenskap kan inte vara praksisnära, utan man måste lägga distans till praksis. 
Det gäller till och med i yrkespraktiken. Vi vet ju att kandidater som gör sin 
praktik, lär sig framförallt det de helst inte borde lära sig, nämligen vardagens 
elände och rutiner. Det har till exempel sagts att det finns lärarkandidater som 
aldrig har konstruerat ett prov, rättat ett prov eller satt betyg, eller ens hört någon 
berätta om hur man gör. Utan tvivel är det nödvändigt att de har stiftat bekantskap 
med dessa basala rutiner. 

I en intervju om utbildningsvetenskap i Universitetsläraren visar 
Ulf P. Lundgren på sådana brister i utbildningen, och signalerar att det finns 
mycket forskning kring detta. Frågan är vilken forskning han menar. Han menar 
väl inte om hur man instruerar lärarkandidaten, eller att man låter honom öva, utan 



 60

om varför det finns betyg, dess effekter, dess alternativ och så vidare. Enbart det 
senare har med vetenskaplig utbildning att göra. När det kommer till kritan är alla 
alltid en första gång ute i det verkliga livet, praksis chocken kan man inte undgå. 
Praktiken kan man inte lära sig i skolsammanhang, utan bara i verkligheten. 

En dansk specialist på lärarutbildning, Tage Kampmann, seminarieledare, rektor 
och generaldirektör med många års erfarenhet, undrar hur det kommer sig att man 
förväntar sig att en lärare kan undervisa samma dag som han tar sin examen, 
medan ingen förväntar sig något sådant av en kirurg, en advokat, en ingenjör, en 
polis eller en pilot. Det är helt enkelt fel att förvänta sig att lärarutbildningen är, 
kan eller bör vara praksisnära. Detta måste ske on the job, under handledning, som 
i alla andra yrken. Utbildningen skall istället på ett distanserat sätt göra 
lärarkandidaten förtrogen med yrkets problem och de teorier som tillåter en att 
situera dem, genom att kandidaten deltar i sina lärares fältforskning ute på 
skolorna. Katederundervisning och läsning skall sedan hjälpa till med att lära sig 
sätta ord och teorier på de observerade problemen. Detta är inte deltagande 
observation, utan deltagande objektivation, inte så långt från aktionsforskning, 
såsom de verkliga förespråkarna (till exempel Cortesao, Zeichner, Elliott och 
Dahlström) praktiserar den. 

Den proklamerade praksisnära forskningen däremot cementerar forskarens 
förmynderi över praktiken. Den säger i grund och botten: Praktikern kan ingenting, 
uppfinner ingenting, tillägger ingenting, gör ingen skillnad. Han spelar bara den låt 
som den praksisnära forskaren har skrivit. Men saken är den att praksis, praktiskt 
förnuft och praktisk teori visar sig först då forskaren har lämnat scenen, när en helt 
annan process startar från helt andra utgångspunkter. Här förklarar man inte vad 
som gjorts, vad som har skett, utan här händer någonting nytt, här görs någonting 
som stunden innan inte fanns, någonting som forskaren inte kan: Frambringa social 
verklighet. 

Det handlar inte bara om vetenskap, utan också om 
prestige och makt, om uppkomlingar och arvtagare i 
akademin 

Hittills har vi huvudsakligen analyserat vår frågeställning utifrån en kognitiv, 
intellektuell analys. Men den nivån i analysen kan man bara analytiskt urskilja. I 
verkligheten är den sammanvävd med kunskapens roll i vårt sätt att ta kontroll över 
verkligheten, eller kunskapens fördelning mellan sociala klasser, och dess roll som 
instrument i kamper om resurser, makt och prestige. 

Olika sociala aktörers agerande i samband med lärarutbildningen och 
pedagogiken som vetenskap måste också ses i det perspektivet. Det är då 
iögonfallande hur olika motiven kan vara för olika aktörer. Det har alltid fascinerat 
mig att helt motsatta tendenser gemensamt hyllar det praksisnära. Å ena sidan vill 
man vetenskapliggöra all mänsklig praksis eller i alla fall all professionell eller 
semiprofessionell praksis, men på samma gång förvanskar man vetenskapen till ett 
slags engagerad storytelling om praksis. Eller så förvanskar man det till 
policyinterventioner mastodontundersökningar som leker med korrelationer mellan 
indikatorer grundade på test och enkätdata som i PISA-undersökningarna. Dessa 
motsatta tendenser, måste ju någonstans ifrån få sin gemensamma eller 
konvergerande motor. 

Bourdieus medarbetare Muel-Dreyfus beskriver två motsatta strategier som man 
kan använda i detta sammanhang. Antingen anpassar man sig och skaffar det 
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kapital man saknar som uppkomling, bland annat för att man har för svag 
utgångsposition. Så gjorde till exempel den första generationen av barn till 
hantverkare som blev folkskollärare i Frankrike vid sekelskiftet. Eller om man har 
en stark utgångsposition, så försöker man tvinga institutionen att anpassa sig till de 
resurser man kommer med. Institutionen tvingas erkänna som relevant kapital det 
uppkomlingarna har med sig. Så gjorde till exempel barnen till den nya 
medelklassen som inte kom in på elitutbildningarna, utan blev socionomer. De 
skulle minsann inte vara några andrahands hantlangare till förtryckarsamhället, 
utan en intellektuell stödrupp som förberedde en social revolution 1968. 

Enligt min mening kan man tolka mycket av kravet på praksisnära vetenskap 
(märk väl, praksisnära, men dock vetenskap) utifrån det perspektivet. Man säger då 
att vetenskap om mänsklig praksis är, tvärtemot vad den akademiska världen 
försöker inbilla oss, inte något annat än praksisvetande, men som nu är 
dokumenterat, något man satt ord på och systematiserat. 

Själv blir jag då tvungen att fråga mig varför jag precis som Bourdieu själv, 
uppkomlingen och underbarnet, från allra första början gått emot alla sådana 
tendenser och använt ett helt liv till att producera sträng vetenskap på ett område 
som knappt erkänns höra till det vetenskapliga området. För att samtidigt, men på 
andra grundvalar, delta på praktikersidan i motsåndskampen mot den borgerliga 
hegemonin, ekonmiskt, socialt och kulturellt. Hela den konstellationen har idag 
blivit ännu mera motsägelsefullt. Vi hamnar som Bourdieu har sagt i den 
paradoxala situationen att vi som medborgare och yrkesgrupp tvingas att gå i 
försvar för det som vi tidigare har kritiserat och betraktat som högst problematiskt, 
såsom nationen, staten, den offentliga sektorn, det formella skolsystemet, 
vetenskapen, kulturen och konsten, inför anstormningen av den nya imperialismen 
av neokonservativt/neoliberalt slag.  

Den neo-konservatism, som i USA representeras av Bush administrationen och 
dess lokala representanter eller sympatisörer i Texas och Florida, talar om den 
pedagogiska världen med samma språk som de använder när de talar om det de 
kallar för terrorister och lovar att bomba även oss ut ur våra hålor. I Sverige 
använder man inte detta språk, man hänvisar egentligen inte till dessa teorier och 
dokument, men de finns plötsligt ändå i statliga utredningar av alla de slag, som om 
de kom från nowhere, och utan att man ens låtsas att det skulle vara något speciellt 
nytt. Det är ju bara det självklara, det som alla vet. Man får till och med leta med 
ljus och lykta efter de mest kända internationella referenserna. 

Därifrån kommer så Bourdieus stridsrop, redan som sista kapitel i Les règles de 
l’art 1992 (Rules of the art) och helt uttalat i Contre-feux 1998: Kulturarbetare, 
upp till kamp för er relativa autonomi. Bourdieu använder till och med den farliga 
formuleringen Pour un corporatisme de l’universel, för att det som finns kvar av 
dem som har det universella som sitt uppdrag må försvara sig mot intrånget i dess 
autonomi. Ett mångbottnat strategiskt ställningstagande, som plötsligt uppfordrar 
en fraktion knuten till maktfältet och staten, som i alla hans böcker avslöjas som 
besatta av illusionen att inte representera ett särintresse, utan det allmänna intresset, 
att ta sitt historiska uppdrag på blodig allvar, nu när både staten och näringslivet 
försöker att ta död på det.  

Detta betyder ju också att vi måste vända våra intellektuella analytiska vapen 
mot oss själva. Det är det Bourdieu menar med reflexivitet, och inte en slags 
allmän eftertänksamhet. Jag försöker alltså att identifiera den plats från vilken jag 
just i den egenskapen talar när jag säger att jag i förväg har gett upp att definiera 
vetenskapen på ett absolut sätt, men vägrar likväl att förfalla till idén att everything 
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goes, och uppfordrar att man i stället skall ägna sig åt ett aldrig avlutat 
probabilistiskt försök att precisera vilken bärkraft ens felbara utsagor har. 

Kort sagt, det jag vill hävda är att den byråkratiska radikaliteten och den 
progressivistiska radikaliteten är samma sak när det kommer till kritan, för dess 
underliggande premiss är densamma, att vetenskap är konsten att förbättra världen, 
om möjligt dessutom kostnadseffektivt. Denna blandning och denna exklusion är 
livsfarlig.  

Kanske man menar att det inte är rimligt att se samma grund bakom dessa två 
radikaliteter. Men det är i alla fall inte bara jag som kommit på idén. En sådan 
analys är mindre otänkbar än man skulle kunna tro. I Klinikens födelse har Foucault 
försökt att visa att fenomenologi och positivismen är samma sak, med sin ambition 
att komma tillbaka till saken själv Zurück zur Sachen Selbst som Husserl sade. 
Positiva fakta sade Comte, och det sa också Wienerkredsen. 

På samma sätt har Kirsten Beedholm i en uppmärksammad avhandling från 
Køpenhamn/Viborgs ph.d-program, visat att de två huvudriktningarna i den 
vetenskapliga omvårdnadsteorin, den medicinska och den 
filosofiska/samhällskritiska, som redan Karin Anna Petersen för Danmarks del och 
Ingrid Heyman för Sveriges del hade identifierat och analyserat, och som upplever 
varandra som diametralt motsatta, vilar på samma grund: Viljan att förbättra 
världen. 

Märk väl, det är inget fel att vilja förbättra världen, men vetenskap är något 
annat. Och när någon kanske påminner om att Marx i de berömda 
Feuerbachteserna sade att filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt, men det 
handlar om att omforma den, så ger han detta uppdrag till den revolutionära 
arbetarrörelsen, inte till vetenskapen.  

Om någon påminner om att Lenin sade ingen revolution utan en revolutionär 
teori, så var det ett tragiskt historiskt missförstånd som kostade arbetarrörelsen 
livet, att tolka båda utsagor som om det fanns en vetenskap som kunde förutsäga 
den framtida utvecklingen med nödvändighet och därmed också ge 
handlingsanvisningar. Ett tragiskt missförstånd som liknar PISA-undersökningarna 
som två vattendroppar. Där framställs det ju också som om den neoliberala 
vändningen enbart är återkomsten av naturens lag eller Guds vilja, och att 
experterna kan läsa lagen och berätta för oss hur vi hädanefter skall leva och dö. 

Jag är alltså helt säker på att jag på den punkten inte framför en vetenskaplig 
konklusion, utan att jag från en politisk och utbildningspolitisk ståndpunkt intar 
min plats bland slagskämparna om hur jag vill att saker och ting skall vara. Som 
historikern Veyne sade om Foucault, med hänvisning till den indogermanska 
trekanten, bönder, präster och krigare, han var ingen präst, han var en krigare. 
Men från ett vetenskapligt analytiskt synsätt kan man entydigt säga att vetenskapen 
och narrativer om praksis inte är detsamma. 

Att praksis inte kan vara tillämpad teori beror ju också på att praksis alltid 
försiggår inom en fullkomligt illogical framework, tvärtemot vad man lär sig på 
SIDAs kurser, som är resultatet av tusen kamper och kompromisser och en stor dos 
okunnighed. 

Jag står här inte och säger att det skall vara på det ena eller andra sättet på grund 
av vetenskapliga analyser, då skulle jag ju säga emot mig själv. Jag säger bara att 
det är min uppfattning att uppfinningen av utbildningsvetenskapen är ett politiskt 
och ämnespolitiskt misstag, och att det jag saknar är mer vetenskap. En vetenskap 
om barnen, om livsviktiga ting däribland en gnutta fantasi, mitt i allt elände, i 
stället för OECDs eller IEAs stolligheter. Vi skall ha konsten, den praktiska teorin, 
vetenskapen och dessutom många paradigmer. Men vetenskapen skall man inte få 
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lov att avskaffa, inte heller genom att ignorera den, eller genom att strypa dess 
ekonomiska basis eller dess autonomi. Profeterna, för att nu använda K.G. 
Ahlströms beteckning, borde reagera mycket kraftigare än de efter min mening 
hitills har gjort, kanske för att de trots allt är mer ämbetsmän än vetenskapsmän. 

Istället för en konklusion 
Jag kan tänka mig att någon uppfattar mitt inlägg idag, inte som en akademisk 

föreläsning av någon som försöker att göra upp balansen så här på ålderns höst, 
utan som en krigsförklaring. Avslutningsvis skulle jag vilja tillägna er följande vers 
av Tranströmer, som har blivit mitt motto: 

Jag kör ner händerna i mina haydnfickor  
och härmar en som ser lugnt på världen. 
Jag hissar haydnflaggan - det betyder:  
"Vi ger oss inte, men vill fred." 
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VIDENSKAB OG ENGAGEMENT121 

Gustave Callewaert 
14.06.02 

I. Indledning: Til mindet om Bourdieu 
Det føles sørgeligt at stå her og tale en sidste gang i embeds medfør om Pierre 
Bourdieu, som i december 1993 selv stod her og tryllebandt os alle med sin 
forelæsning. Livet var lettere så længe han var til; man kunne lettere holde modet 
oppe, lære nyt, fordybe perspektivet, forske videre. Ricoeur skal have sagt at 
glæden består i at have tillid til at man har mod til at tage fat på dagen som 
kommer. Det er vanskeligere nu. 

Samtidig med at Bourdieu afgik ved døden har en masse forskere af forskellig 
art følt sig kaldede til at mene noget om ham. Også polemikken om Bourdieus 
måde at håndtere forholdet mellem hans videnskabelige arbejde og hans politiske 
engagement har taget ny fart. Det som har været til diskussion, oftest for kraftigt at 
kritisere Bourdieus position, i det mindste i Frankrig, har ikke været det han i løbet 
af sit liv har skrevet inden for faget, og mærkværdigvis heller ikke hans praksis 
frem til 1995, begge dele velbeskrevet og diskuteret i Broadys doktorafhandling122, 
men netop hans praksis, hans optrædener og interventioner på den sociale og 
politiske arena fra og med 1995. 

I Sociologi och epistemologi har Broady et kapitel om "Sociologi och politik"123 
som uhørt detaljeret og med belæg i et væld af tekster argumenterer for at Bourdieu 
har ændret standpunkt i spørgsmålet flere gange mellem 1960 og 1990. 
Spørgsmålet er om det der sker på det sidste, er endnu en vending. Selv tror jeg han 
svinger lidt mindre end Broady mener. 

Broady ser meget på to ting. Dels hvorvidt selve det sociologiske arbejde 
medregner normative udgangspunkter respektive leder til normative standpunkter, 
dels hvorvidt dette konkret leder til politiske interventioner. Og da skelner han 
mellem en periode i 60'erne hvor normative indslag og interventioner forekommer, 
navnlig i forbindelse med Algeriets befrielseskrig og i sammenhæng med 
udviklingen af uddannelsessystemet. Det normative indslag er dobbelt. Dels 
betragtes uden videre enhver diskussion som god, i flertallets interesse, dels 
anbefales en fremgangsmåde som betegnes som rationel, til forskel fra en 
orientering med udgangspunkt i traditioner, visioner, moralske udgangspunkter 
osv. Det kan bedst eksemplificeres med anbefalingen for skolepolitikken og 
pædagogikken. Det er i flertallets interesse at skolen eksplicit underviser i alle de 
instrumenter man behøver for at kunne drage nytte af skolens tilbud, som 

                                                 
121 Denne tekst udgør den danske udgave af Staf Callewaerts afskedsforelæsning fra lærestols-
professoratet i pædagogik ved Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Teksten 
publiceres i anledning af at Staf Callewaert den 28 januari 2005 promoveres som hedersdoktor på 
Uppsala universitet. Manuskriptet er redigeret, oversat til dansk og forsynet med noteapparat af lektor 
Morten Nørholm. Første gang en tekst nævnes, bringes i note den nøjagtige reference. Derefter 
nævnes alene titlen efterfulgt af et årstal 
122 Broady, D. (1990): Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin. Skeptronserien, HLS Förlag, Stockholm 
123 Broady (1990), pp. 567-581, i andenudgaven pp. 560-574 
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overklassen har med sig hjemmefra, og som underklassen normalt ikke har og 
heller ikke får i skolen. Det som slår mig når jeg læser teksterne, er at det rationelle 
her egentlig betyder at tage hensyn til de betingelser under hvilke noget fornuftigt 
kan afstedkommes. Det som afvises, er en abstrakt moraliserende politisering. 

Broady mener at efter 60'erne svinger Bourdieu, og anbefaler en holdning som 
Broady fint formulerer på følgende måde, som perfekt gengiver min egen holdning 
i samme periode og også i dag: 

"Jag står till tjänst med sociologiska analysinstrument och 
undersökningsresultat, vilka härmed med varm hand överräckas, särskilt till 
er som har mest att vinna på att sanningen på tjyvsamhället uppenbaras. 
Använd redskapen efter eget huvud, ni är bättra placerade än jag för att 
bedöma vad som bör göras åt er egen situation."124 

Dette er det standpunkt jeg selv formulerede på NFPF-kongressen i Turku, jeg tror 
i midten af 80'erne, med Broady som tilhører, en intervention som førte til at 
Broady og jeg kom hinanden nærmere efter flere års småkontroverser. 

For Bourdieus vedkommende ledsagedes denne holdning af en afholdenhed når 
det gjaldt politiske interventioner og faglige anbefalinger. 

Dette har snarere været en praktik end et argumenteret standpunkt hos 
Bourdieu. Og man kan gætte på hvilke motiver som har spillet ind. Selv har jeg 
hele tiden ment at det er en konsekvens af hans egen teori. Forskeren kan ikke 
basere handlingsanvisninger for praktikeren på sine forskningsresultater på grund 
af den radikale forskel mellem en teoretisk og en praktisk logik. Desuden ville det 
være en umotiveret umyndiggørelse af praktikeren. Men måske mener Bourdieu 
tilmed at forskeren skal afstå fra offentligt at lægge sin symbolske magt i 
vægtskålen til fordel for visse politiske standpunkter, selv i krisesituationer, for 
ikke at kompromittere forskningens autonomi. 

Broady understreger noget som er vigtigt. For Bourdieu er rationalitet og 
videnskabelighed ikke en evig, men en historisk kontingent størrelse, noget som er 
opkommet, og som måske kan forsvinde igen, sådan som den almindelige, 
obligatoriske sygesikring. Hvilket også betyder at videnskab altid er den kundskab 
som mangler i en given konjunktur, mod - kundskaben i Bachelards ånd125. Og det 
vil tilmed sige at man ikke i forvejen og for altid kan sige hvad det skal være, 
eftersom det afhænger af hvad den fremherskende kundskabsproduktion er, og 
frem for alt ikke er. Og da er Bourdieus afholdenhed sikkert betinget af at alle efter 
1968 følte sig kaldede til at iføre sig profetens kappe. 

Men fra og med begyndelsen af 80'erne ændrer Bourdieu holdning igen og 
identificerer sig med rollen som 'intellektuel' efter Zolas eksempel under Dreyfus-
affæren, som hans doktorand Christophe Charlé126 havde studeret. 
Videnskabsmanden eller kunstneren benytter sig af sin symbolske kapital erobret 
gennem en strengt videnskabelig eller kunstnerisk virksomhed fri for moralske 
eller politiske rettesnore, for at støtte politiske standpunkter. Broady er meget 
omhyggelig med at understrege at det som påberåbes, ikke er den videnskabelige 
sagkundskab inden for det pågældende felt, end ikke hvis det gælder stillingtagener 
inden for dette felt. 

Det er i den forstand at Bourdieu begynder sin kamp for at kulturarbejderne skal 
beholde deres autonomi og de institutioner som beskytter denne autonomi, som fx i 

                                                 
124 Broady (1990), p. 571, i andenudgaven p. 564 
125 Jf. Bachlard, G. (1976): Nej'ets filosofi. Vinten, København 
126 Christophe Charlé - professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-I-Panthéon-
Sorbonne. 
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"Post-scriptum" til Les régles de l'art127. Men det fører også til interventioner i 
politikken med en petition til fordel for Solidarnosc i Polen, sammen med Foucault 
ved indførelsen af krigsretstilstanden i december 1981. Anledningen er vel at begge 
nu er professorer på Collège de France, men frem for alt at Frankrig har en 
venstrepræsident og -regering som er begyndt at føre en neoliberal politik, mens 
den store masse af venstreintellektuelle enten medvirker eller holder sig tavse. Nu 
er konjunkturen den modsatte. 

Broady indregner Bourdieus medvirken i Collège de France-publikationen om 
en reform af uddannelsessystemet128 og i en komite som skulle lægge grunden for 
en læseplanreform under samme tendens. Man kan læse en præsentation af denne 
intervention i et specialnummer af Dansk pædagogisk Tidsskrift 129. Det som 
Broady ikke kunne vide i 1990, var at dette forsøg på at lade de intellektuelle sætte 
dagsordenen for reformarbejdet i uddannelsessektoren, mislykkedes totalt eftersom 
socialistpartiet lagde beslag på interventionen til deres partiprogram med 
propagandistiske formål, og siden lod de enkeltfaglige læseplaneksperter diskutere 
deres evige kontroverser om timetal osv. i det uendelige. 

Hvis man betoner vendingerne i Bourdieus holdning, må man vel tale om endnu 
en vending fra og med 1989 eller 1995, fordi budskabet nu snarere virker til at 
være både mere direkte politisk-agitatorisk og mere direkte at påberåbe selve 
forskningskapaciteten og stille den til rådighed - som vi skal se. 

December 1995 tager Bourdieu initiativet til at udsende et Opråb fra de 
intellektuelle til støtte for de strejkende arbejdere ved en storstrejke i Frankrig130, 
og optræder personligt på de steder hvor de strejkende har opstillet deres 
vagtposter. Det var optakten til et antal initiativer som efterhånden blev meget 
kontroversielle, og som i nogen grad satte en stopper for hans voksende renomme, i 
det mindste i Frankrig. Visse aspekter kommer man inden for kort tid til at kunne 
studere nærmere når den annoncerede publikation Interventions 1961-2001131 
foreligger. En liste over sådanne interventioner i tidsskriftet Sciences Humaines132 
antyder at Bourdieu har interveneret ganske regelmæssigt allerede tidligere, dog 
uden at fremkalde det rabalder han fremkaldte ved at gå til angreb på blandt andet 
massemedia eller på formanden for Den europæiske Centralbank i Frankfurt133. 

Jeg vil nærmere analysere en tekst som vidner om en sådan intervention - en af 
de mange taler Bourdieu har holdt over hele Europa og også i andre verdensdele, 

                                                 
127 Bourdieu, P. (1992): "Pour un corporatisme de l'universel". In: Les règles de l'art: genèse et 
structure du champ littéraire. Seuil, Paris, pp. 459-472. (1989): "The Corporatism of the Universal. 
The Role of Intellectuals in the Modern World". Telos, nr. 81 (Tema: "Intellectuals and the 
University"), Washington D.C., pp. 99-110. (1996): "For a Corporatism of the Universal". In: 
The rules of art: genesis and structure of the literary field. Polity Press, Cambridge, pp. 337-348. 
(2000): "För en korporatism kring det universella". In: Konstens regler: det litterära fältets uppkomst 
och struktur. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, pp. 473-485 
128 Bourdieu, P. (1985): "Propositions pour l'enseignement de l'avenir, élaborées à la demande de 
Monsieur le Président de la Republique par les professeurs de Collège de France". Paris. Bourdieu, P. 
& François Gros, F. (1989): "7 principes pour une réflexion sur les contenus de l'enseignement 
supérieur. Report sur développement de l'institutions d'enseignement à démande du Ministre Premier 
de la Republique" Ministère de l'Éducation nationale & Collège de France, Paris 
129 Bjerg, J. & S. Callewaert (1991): "Forslag til fremtidens uddannelse". Dansk pædagogisk 
Tidsskrift, nr. 6, årg. 39, pp. 267-275 
130 Bourdieu, P. (1995): "Je suis ici pour dire notre soutien .... Combattre la technocratie sur son 
terrain". Discours aux cheminots grevistes - Paris, Gare de Lyon, 12. december., Libération, 14. 
december, p. 7 
131 Bourdieu, P. (2002):  Interventions 1961-2001. Sciences sociale et action politique. Agone éditeur 
132 L'Oeuvre de Pierre Bourdieu. Særnummer af tidsskriftet Sciences Humaines. Nr. 1, 2002. 
133 Bourdieu, P. (1996): "Contre la 'pensée Tietmeyer', un Welfare State européen". Libération, 25. 
oktober 
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for at promovere ideen om en ny heleuropæisk social bevægelse som en del af en 
verdensomspændende bevægelse. Jeg skal se lidt nærmere på konteksten og 
indholdet af en lille tekst "Pour un savoir engagé", publiceret i stedet for et in 
memoriam i Le Monde diplomatique134. Teksten læste Bourdieu op ved en 
sammenkomst i en aktionsgruppe som bl.a. omfattede fagforeningsfolk og forskere, 
i Athen i maj 2001. 

Det er intet tilfælde at teksten publiceres der. Mange af Bourdieus mest 
engagerede og kritiserede interventioner i form af artikler som formulerer en 
stillingtagen, blev efter 1995 publiceret i Le Monde Diplomatique. Bourdieu 
publicerede her sit berømte direkte angreb på den måde som formanden for Den 
europæiske Centralbank fremstiller de neoliberale økonomiske ideer og praktikker 
som naturlige i stedet for at fremstille dem som et produkt af en bevidst partisk 
politik. Eller Bourdieus første analyse af den tv-udsendelse han havde deltaget i, og 
var blevet narret135, hans første stillingtagen mod neoliberalismen (1998)136, hans 
første opråb for at opbygge en europæisk social bevægelse (1999)137 og hans 
analyse af den neoliberale doxa på det internationale plan (2000)138. Man skal 
huske på at mange af disse artikler skrevet for en bredere læserkreds, bygger på 
artikler af Bourdieu og andre om samme tema i det rent videnskabelige 
forskningstidsskrift Actes de la recherche en sciences sociale139. 

II. Videnskab og engagement: Forskerne og den nye 
europæiske sociale bevægelse (sammenfatning af 
artiklen "Pour un savoir engagé", 2001/2002) 
Bourdieus udgangspunkt er at en ny social bevægelse i industrilandene siden 
midten af 90'erne har artikuleret sig uden om de etablerede politiske partier og 
organisationen. 

II.1 Samarbejde er påkrævet 
Bourdieu mener at et samarbejde mellem disse bevægelser og uafhængige forskere 
er påkrævet fordi 

- det som bevægelserne kæmper imod, er en bevidst 
globaliseringspolitik. Globalisering er ikke et faktum eller et produkt af en 
naturlig udvikling, men noget som systematisk organiseres. Men det 
holdes hemmeligt hvor og hvordan denne politik udarbejdes og 
spredes; der er behov for forskning for at opdage den, inden den er sat 
i værk. 

                                                 
134 Bourdieu, P. (2001/2002): "Pour un savoir engagé", Le Monde diplomatique Nr. 6677, 15 februar 
2002. 
135 Bourdieu, P. (1996): "Analyse d'un passage à l'antenne. La télévision peut-elle critiquer la 
télévision?". Le Monde diplomatique, nr. 505, 12. april  p. 25 
136 Bourdieu, P. (1998): "L'essence du néolibéralisme. Cette Utopie, en voie de réalisation, d'une 
exploitation sans limite". Le Monde diplomatique, nr. 528 13. marts, p. 3. (2002): "Neoliberalismen 
eller forsøget på at virkeliggøre en utopi om udbytning uden grænser", GRUS, nr. 62, pp. 59-65 
137 Bourdieu, P. (1999): "Pour un mouvement social européen. Donner un sens à l’union". Le Monde 
diplomatique,  juni 1999, pp. 1 & 16-17. 
138 Bourdieu, P. & L.J.D. Wacquant (2000): "La nouvelle vulgate planétaire" Le Monde 
Diplomatique, nr. 554, pp. 6-7. 
139 Actes de la recherche en sciences sociales. 
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- denne politik har, takket være socialvidenskabernes resurser, effekter som 
man kan forudse, men som på kort sigt endnu er usynlige for almindelige 
mennesker. Desuden er denne politik delvis udarbejdet af forskere. Derfor 
kan man undre sig over om forskere som kan forudse de negative 
konsekvenser, kan eller skal holde deres mund på grund af den reservation 
man traditionelt kræver af forskere. Kan man ikke sige at det handler om 
ikke at assistere en person i fare? 

Læg vel mærke til at det i første omgang alene handler om at forskerne gør deres 
eget forskningsarbejde, står til rådighed for sociale bevægelser med henblik på at 
producere kundskab, for eksempel om globaliseringspolitikkens negative effekter, 
som modkraft mod de forskere som producerer kundskab for 
globaliseringspolitikken. Det er ikke tilstrækkeligt med bevægelser; der kræves 
kundskaber som græsrodsfolket ikke har og heller ikke kan frembringe, kan vi 
sammenfatte. 

II.2 En todeling mellem scholarship og commitment 
Men i dannede menneskers hoved findes der en todeling mellem scholarship og 
commitment (på engelsk i teksten) - mellem at producere videnskab og at være 
(politisk) engageret, mellem det videnskabelige arbejde som man udfører efter 
visse regler og for videnskabsfolk, og at engagere sig og formidle sine kundskaber 
uden for kredsen. Men den opdeling er kunstig for man skal jo arbejde i 
overensstemmelse med reglerne for videnskabeligt arbejde for at kunne producere 
engageret viden. For at den indsats man kommer med, skal være legitim, må den 
være en viden, en viden som er produceret gennem videnskabeligt arbejde, i 
overensstemmelse med videnskabssamfundets spilleregler. 

Som alle franskmænd anvender Bourdieu som regel savoir/savant mere eller 
mindre synonymt med videnskab/videnskabsmand/-kvinde. Der er dog små vigtige 
nuanceforskelle som vi ikke skal komme nærmere ind på her. 

Bourdieu har selv hele sit liv lavet studier for at vise den symbolske magt som 
lægger sig oven på den verdslige magt, som ligger i at vores hoved tænker ud fra 
sådanne dikotomier, og understreget det kolossalt vanskelige i at bryde med og 
udskifte sådanne orienteringer. Han har samtidig vist under hvilke betingelser det 
alligevel sker. Her taler han mere normativt: Videnskabsfolket skal bryde med 
dikotomien scholarship/commitment fordi den fungerer som en tilladelse til at man 
ikke behøver gøre det man burde gøre. Forskeren som trækker sig tilbage i sit 
elfenbenstårn, har god samvittighed fordi han har forskerfællesskabets velsignelse. 
Man føler sig dobbelt så kyndig fordi man ikke benytter sig af sin videnskab, 
underforstået ikke publicerer uden for sine egne kredse. Alligevel kan det jo 
være kriminelt når det gælder biologer, og alvorligt når det gælder 
kriminologer. Skal folk som jeg, der er betalt af staten for at forske, holde mine 
kundskaber alene for mine kolleger? Man kunne tænke sig det når det gælder den 
første publicering af nye opdagelser. Men hvad med kundskaber som er kollektiv 
ejendom og kollektivt kontrolleret? 

Hvis man som forsker er overbevist om at der findes en sammenhæng mellem 
de neoliberale politiske løsninger og graden af delinkvens eller kriminalitet, dvs. 
det som Durkheim kaldte anomie, skulle man da holde sin mund? Forskeren kan 
vel ikke lade være med at sige det højt, og han burde fejres for at sige det højt, 
ikke anklages. 
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Man kunne sige at Bourdieu peger på muligheden for og nødvendigheden af at 
forskeren optræder som rådgiver til den anti-neoliberale europæiske sociale 
bevægelse, med henblik på produktion og formidling af videnskabelige 
forskningsresultater. Både forskeren og bevægelserne antages at være kollektive, 
men frivillige enheder, hverken knyttet til staten eller til private firmaer. Desuden 
er det ikke tænkt at det skal være forskeren som tager initiativet eller leder 
bevægelserne, eller at forskeren giver handlingsanvisninger til bevægelserne. Kun 
at forskerkollektivet står for det nødvendige forskningsmæssige 
kundskabsunderlag. 

Men en forudsætning for ræsonnementet er 
- at forskningsresultater normalt alene kommunikeres inden for 

forskerkredsen 
- at i dette tilfælde det forberedelsesarbejde som forskere medvirker til 

omkring gennemførelsen af systemskiftet, bevidst holdes uden for den 
almindelige bevidsthed 

- at der findes forskningsresultater omkring effekter af systemskiftet som 
SKAL kommunikeres til almenheden, fordi de bogstaveligt talt er 
livsvigtige 

Senere i teksten peger Bourdieu dog på muligheden, legitimiteten og 
nødvendigheden desuden af et personligt og agitatorisk politisk engagement. 

II.3 Forskernes bidrag  
Men hvad skal en forsker gøre når han samarbejder med de sociale bevægelser? 
Ikke undervise - en forsker er hverken en profet eller en ny lærer. I den nye 
situation skal forskerne også opfinde en ny rolle. En rolle som lytter, undersøger, er 
opfindsom, og som hjælper de organisationer som står imod den neoliberale 
politik, gennem at stille redskaber til rådighed. Frem for alt redskaber til at 
modstå den symbolske magt udøvet af såkaldte eksperter som arbejder for de 
store multinationale produktions-, distributions- og konsulentfirmaer. 

Bourdieu påstår at de aktuelle uddannelsespolitikker i industrilandene besluttes 
(ikke bare udarbejdes) af private firmaer som Unice140 eller Transatlantic 
Institute141, hvilket er dokumenteret i en studie Europe Inc. Liaisons dangereuse 
entre institutions et milieux des affaires européens142. Man behøver bare læse 
rapporten om servicesamfundet, publiceret af Verdenhandelsorganisationen 
(OMC/WTO), for at vide hvordan uddannelsespolitikken vil blive i de nærmeste år. 
Det franske undervisningsministerium gør intet andet end at følge disse 
retningslinjer udarbejdet af jurister, sociologer og økonomer, efter at de har fået et 
juridisk udseende. 

Dette er naturligvis en stærk påstand som i princippet kan verificeres empirisk. 
Men hvem som helst som har fulgt uddannelsespolitikken i detaljer og på en bred 
front, nationalt og internationalt, har kunnet konstatere at hele feltet domineres af 
regelmæssige trends som ingen rigtigt ved hvorfra kommer, som der aldrig er 
nogen diskussion om, men som regeringer, politikere, centralforvaltninger og store 
faglige organisationer på en underlig måde med det samme tager som et givet 
udgangspunkt for eventuelle divergerende meninger og tiltag. Normalt er man 
                                                 
140 Union des Industries de la Communauté européenne. 
141 - http://www.t-i.org.uk/ 
142 Bourdieu, P. (2000): Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux des affaires 
européens. CEO, Agone, Marseille 
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mistænksom mod konspiratoriske forklaringer, med mindre man kan sætte fingeren 
på det centrum som producerer det tæppe af diskurser og håndgreb som Thomas 
Popkewitz143 mener governmentality bruger i dag. 

Udover at stille redskaber til rådighed og at bidrage med en insider-kundskab om 
og kritik af de diskurser som dominerer forskningen, bl.a. i den massemediale 
formidling af den, udpeger Bourdieu en tredje opgave for forskerne, som er nyere 
og sværere: 

- promovere opkomsten af organisationsmæssige forudsætninger for at man 
kollektivt kunne arbejde med den hensigt at opfinde et nyt politisk projekt 

- promovere opkomsten af de organisationsmæssige forudsætninger for at 
man skal have held med at forme et sådant nyt politisk projekt. 

Bourdieu siger til mødedeltagerne: De mennesker som deltog i de møder hvor den 
franske og den nordamerikanske republik blev konstitueret, i Versailles og 
Philadelphia, var folk som I og jeg, med en ballast som jurister, som havde læst 
Montesquieu, og som fandt på noget nyt. Man kan indvende at der allerede findes 
et sådant organ som er tænkt at påtage sig dette, såsom Europaparlamentet eller 
Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS/ETUC144). Men man kan bare 
konstatere at de ikke opfinder noget nyt. 

Bidraget må bl.a. gå ud på at være med til at fjerne hindringer for skabelsen 
af en kollektiv vilje til at skabe et nyt projekt, navnlig hos de sociale bevægelser 
og fagforeninger som er tænkt at skulle løfte disse hindringer væk. 

Man kan være optimist, for det er det rette tidspunkt nu (kairos). Da nogen 
begyndte i 1995, blev man ikke hørt og betragtet som vanvittig. Udleet, angrebet, 
krænket af bl.a. journalisterne. Det sker mindre i dag fordi en del arbejde er gjort: 

- en række manifestationer, som fx ved WTO-topmødet i Seattle i november 
1999 

- konsekvenserne af den neoliberale politik bliver mere synlige: Selv 
bornerte journalister ved at et firma som ikke har en profit på 15%, bliver 
lukket. Det som vi abstrakt havde regnet ud og forudsagt, kan man i dag 
konstatere. Der er stadig tid til at ryste de socialdemokratiske regeringer 
som de intellektuelle elsker at samarbejde med, al den stund de får så 
substantielle fordele fra disse regeringer. 

II.4 Vilkårene for en forenet europæisk social bevægelse 
En forenet europæisk social bevægelse må i dag omfatte følgende tre komponenter 
for at være effektiv: Fagforeninger, bevægelser og forskere, ikke sideordnet, men 
integreret. 

Der er en dyb forskel i alle europæiske lande i indstilling til mål og midler for 
aktionen. De sociale bevægelser har genindført politiske mål og aktionsmidler som 
de politiske partier og fagforeninger har forladt, glemt, fortrængt for år tilbage. 
Især personlige former for aktion som benytter sig af den symbolske effekt af 
aktionen, som er afhængig af det personlige engagement som også er et 
kropsligt engagement. Man må i sin handlen risikere noget; det er ikke 
tilstrækkeligt med en 1. maj-spadseretur. Man må have fantasi og mod. 
                                                 
143 Tom Popkewitz - professor at Department of Curriculum and Instruction, University of Wisconsin-
Madison, USA 
144 - http://www.etuc.org/en/ 
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På den anden side må man ikke have syndikat-skræk. Man må forstå den 
egenlogik som styrer organisationer som fx fagforeninger, som er apparater. Som 
forsker siger jeg ting til fagforeningerne som ligner det de sociale bevægelser siger 
om fagforeningerne, og til de sociale bevægelser siger jeg ting som ligner det som 
syndikaterne siger om bevægelserne. Kun hvis hver part kan se sig selv sådan som 
den ses af andre, kan de modsætninger overvindes som svækker parter som 
allerede er svage. 

Bevægelsen mod den neoliberale politik er meget svag, og svækkes yderligere 
af sine interne modsætninger. Hindringerne på vejen er mange. For eksempel 
sproget: Fodfolket taler ikke udenlandske sprog som kadrerne gør det. Og vi har 
alle de etablerede vaner, tankemåder, styrken i de sociale strukturer, i de syndikale 
strukturer. Hvad kan forskerne gøre i den forbindelse? De kan arbejde med den 
kollektive opfindelse af de kollektive strukturer som er nødvendig for at en ny 
social bevægelse skal opstå, med nye mål, indhold og aktionsformer. 

III. At situere artiklen "Pour un savoir engagé" 
(2001/2002) i Bourdieus forfatterskab fra 90'erne 
Den problematik som kom til at stå i centrum for debatten efter 1995 omkring 
politisk engagement og videnskab, artikuleres i hele Bourdieus forfatterskab. 

Man kan sige at bogen La misère du monde145, som publiceredes i 1993, men 
som afrapporterer et arbejde foretaget af en stor forskergruppe flere år tilbage i 
tiden, anslår en ny tone. Bourdieu er ude efter at vise hvilke konsekvenser der er af 
det politiske, sociale og økonomiske systemskifte som er i gang: De politiske, 
sociale og økonomiske landvindinger som efterkrigstiden har medført, går tabt. 
Værket forsøger kvalitativt at dokumentere skiftet og konsekvenserne. 

Året inden var Les règles de l'art (1992), en studie af opkomsten og strukturen 
af det kunstneriske felt, endt med et kapitel "Pour un corporatisme de 
l'universel". Et opråb til kulturarbejderne om at kæmpe for at beholde den relative 
autonomi over for de verdslige magter stat og næringsliv som de havde tilkæmpet 
sig, for at kunne fortsætte med at repræsentere et forsøg på at gøre universelle 
indsigter gældende. Altså: Forsvar for den egne skrås erhvervede positioner, dvs. 
partsinteresser, fordi de har betydning for alle. Og det i en bog som havde nogle 
spændende sider (pp. 185-189) om opfindelsen af de intellektuelle (Zola og 
Dreyfus-affæren), og som hele bogen igennem leverer en analyse af Sartres figur 
som kompetent til at foreskrive alle hvad de skal gøre: Ikke den intellektuelle som 
aflægger vidnesbyrd eller anklager, men den som totaliserende foreskriver alt. 

Baseret på blandt andet Charlés studier (publiceret i Actes146) tydeliggør 
Bourdieu nøjagtigt hvad den intellektuelle figur som intervenerer politisk, 
indebærer, sådan som den konstituerer sig i Frankrig med bl.a. Zola. Det handler 
om at kulturarbejderen på grund af at han i sit eget speciale gør krav på at stræbe 
efter universelle kundskaber, i en politisk krisesituation og ikke på grund af dette 
speciale, men på grund af troværdigheden i hans krav om objektivitet og 
kyndighed, også kan gøre krav på at hans politiske stillingtagen har samme 
egenskaber, nemlig at være båret oppe af forsøg på at tale objektivt om en ting som 
pr. definition er partisk. Som Bourdieu noterer, er det paradoksale i den 

                                                 
145 Bourdieu, P. et al. (1993): La misère du monde. Editions du Seuil, Paris. (1999): The weight of the 
world: social suffering in contemporary society. Polity Press, Cambridge 
146 Jf. http://www.ehess.fr/centres/cse/actealfa.html#sCHARLEChristophe 
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intellektuelle figur som intervenerer politisk, at han netop intervenerer på grund af 
det han ikke er specialist i. Som vi har set, er det altså ikke netop som den slags 
intellektuelle at Bourdieu tænker sig et samarbejde mellem 
samfundsvidenskabsmændene/-kvinderne og de sociale bevægelser. Der gælder det 
i første omgang deres specialkundskaber. 

Og så kommer slag i slag: Bogen mod tv og journalistikken (Sur la 
television147), og de to bind som hedder Mod-ild (Contre-feux148 og Contre-feux 
2149): 1. Ord til at tjene modstanden mod den neoliberale invasion, og 2. For en 
europæisk social bevægelse.  

Derimellem ligger forelæsningerne på Collège de France fra 2001 som senere 
bliver til en bog (Science de la science et reflexivité150), og som forsvarer 
videnskabens krav på at være objektiv. Men også en lille bog udgivet i Lyon om 
politikken (Propos sur le champ politique151) og tidligere Les usages sociaux de la 
science. Pour une sociologie clinique de la champ scientifique152. 

Måske kunne man sige at fra og med 90'erne handler Bourdieus forskning mere 
om de undertrykte end om den herskende over- og middelklasse som tidligere har 
stået i centrum. Og ganske snart ledsages den af en militantisme, først til fordel for 
den egne skrå, og mod ’la trahison de clercs’, dvs. de kulturarbejdere som undlader 
at spille den rolle som tilkommer dem, især journalister og massemedia-
intellektuelle, men også forskere som til forskel fra i 1968 lyser med deres fravær 
eller fungerer som håndlangere for systemskiftet. For siden at give stemme til de 
udstødte i bogen om verdens lidelse, eller som det hedder i titlen på den engelske 
oversættelse Verdens byrde: Den sociale lidelse i dagens samfund. Ud fra det der i 
denne bog - med et udtryk lånt fra Spinoza - kaldes for en intellektuel 
kærlighed til de interviewede udstødte, vises hvordan deres måde at tænke, tale og 
handle på besidder en historisk-social nødvendighed, hvad enten det gælder tre 
piger på en gymnasieskole i en forstad til Paris eller halv-fascistiske bønder fra 
Bourdieus egen fødeegn. Og giver sig både forskningsmæssigt og politisk i kamp 
mod det neoliberale systemskifte og for en mobilisering af en ny europæisk social 
bevægelse. 

IV. De tre komponenter som forskeren skal byde på: 
Have kundskaber for at stille op mod de fremherskende 
diskurser, kompromittere sig personligt og kropsligt, og 

                                                 
147 Bourdieu, P. (1996): Sur la télévision; suivi de l'emprise du journalisme. Éditions Liber. Raisons 
d'agir Liber, Paris. (1998): Om TV - og journalistikkens magt. Tiderne Skifter 
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Forlag 
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kunne formidle mellem bevægelsens modsatrettede 
komponenter 
Når vi på den baggrund ser tilbage på artiklen fra Le Monde diplomatique ("Pour 
un savoir engagé", 2001/2002), så kan vi konstatere følgende fikspunkter: 

1. scenen er sat og aktørerne er allerede på plads: Vi har forskere, vi har 
syndikalister og vi har folkebevægelser af forskellige slags. De er begyndt at 
mødes og samarbejde hen imod det som er ved at blive en ekstremt svag europæisk 
social bevægelse, en modstandsbevægelse mod det neoliberale systemskifte som 
søger efter nye mål og nye midler, et nyt politisk projekt og nye former for aktion. 
2. Bourdieu analyserer hvad forskerne, ikke som statsansatte eller privatansatte, 
men som frivillige samlet i et kollektiv som stiller sig til rådighed for en social 
bevægelse, skulle kunne gøre i denne sammenhæng, og markerer især tre punkter: 

a. Anlægge modild på forskernes eget terræn, ved at 
a.1. spore systemskiftets dokumentation og strategier som holdes 
hemmelige, og hvor forskningen medvirker 
a.2. påvise de forudsigelige konsekvenser af den neoliberale politik 

b. sammen med alle andre engagere sig personligt og kropsligt, tage 
risici, i nye former for aktioner med stor symbolsk effekt 
c. formidle mellem de forskellige komponenter af den spirende 
bevægelse, så de kan se sig selv sådan som andre ser dem, og kan 
håndtere deres egne modsætninger konstruktivt. Altså udføre et 
intellektuelt og socialt fødselsarbejde, så det kan lede til et nyt politisk 
projekt med samme ambition som den franske og den amerikanske 
revolution. 

Et af de mere originale træk, i det mindste i forskningssammenhæng, er Bourdieus 
insisteren på at forskeren må overvinde det som er inspireret af hans overklasse-
position, en modstand mod at engagere sig personligt og kropsligt, mod at 
frottere sig kropsligt med masserne, med agiterende individer, med vold. Bourdieu 
har analyseret dette kompleks i bl.a. La distinction153. Han siger det ikke eksplicit, 
men det ligger lige for at forstå ham som at det som giver sig ud for at være en 
modstand mod at man sætter videnskabens objektivitet på spil, gennem et parallelt 
partisk totalt engagement, i virkeligheden er i det mindste også en slags socialt 
behov for at lægge afstand mellem sig og virkeligheden som man bare ønsker at 
håndtere intellektuelt; en slags smag og livsstil som beskytter sig mod at blande sig 
med det sanselige, passionen osv. Kroppen forgudes, men kun i stiliseret form. 

Men det har også at gøre med noget som kom frem i Bourdieus samtale med 
abbé Pierre som sendtes i fransk fjernsyn i april 1993. At betale med sin person, 
kropsligt, gennem at deltage i modstandsbevægelsens aktioner, er en betingelse for 
det intellektuelle arbejde, for at få og beholde det rette perspektiv set nedefra, fra 
den praktiske praktik, for at forhindre at man tilskriver de lidende det liv de har i 
ens teori. 

Det har vel at gøre med at Bourdieu som vilkår for objektivitet altid har udpeget 
ikke neutralitet, men et engagement som er refleksivt og oven i købet 
refleksmæssigt kontrolleret, for at man planmæssigt bryder både med aktørens og 
forskerens spontane bevidsthed. Og som i det hele taget ikke handler så meget om 

                                                 
153 Bourdieu, P. (1979): La distinction: critique sociale du jugement. Les éditions de Minuit. (1984): 
Distinction: a social critique of the judgement of taste. Routledge & Kegan Paul 
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hvad man viljemæssigt og bevidst gør, men ud fra hvilke betingelser man optræder, 
som sætter grænserne for hvad man kan finde på. 

Man kunne måske sige, skønt det siger Bourdieu ikke eksplicit, at et personligt 
kropsligt engagement er et redskab til at bryde med forskerens skolastiske bias, det 
som Méditations pascaliennes154 handler om. 

Men det har også andre komponenter: Det er som forsker, med en større 
videnskabelig viden, at man kan være til nytte. Ikke ved at give 
handlingsanvisninger, men gennem at producere kundskab om skiftet, bl.a. om 
skiftets forudsigelige objektive konsekvenser, og gennem at organisere 
kommunikation omkring denne kundskab, inklusive at stimulere til at 
kommunikationen bliver organiseret. 

Man skal dog notere de famlende formuleringer som antyder at det handler om 
en meget prekær og sårbar mulighed som skal håndteres ydmygt og forsigtigt. Men 
samtidig ser man i formuleringerne en slags tiltro til at der ikke er nogen anledning 
til hvorfor samme personer, med både et videnskabeligt og et praktisk engagement, 
ikke skulle kunne stå ved en ny epokes vugge. 

Det ville være let at påpege at hvis man ville benytte Bourdieus eget teoretiske 
og metodiske instrument til at analysere denne bevægelses opkomst, så ville man få 
brug for en enorm dosis mistænksomhed mod så mange dyre og fine ord, så mange 
gode intentioner. Det virker som om at pludselig gælder de beviser ikke mere på at 
sådan fungerer en forskningsverden, fagforeninger eller folk i almindelighed, 
præsteret gennem et helt livs videnskabeligt arbejde. Nøjagtigt som Bourdieus 
fremstilling af kulturarbejdernes orientering mod det universelle som basis for 
kampen for at beholde det intellektuelle arbejdes autonomi ser ud til totalt at 
fortrænge det som er fremkommet i de tre store studier af forskerverdenen, La 
reproduction155, Homo Academicus156 og La noblesse d'État157. Disse 
ræsonnementer om den frivillige forskers rolle i sociale bevægelser som skal 
initiere et projekt som går ud på et modsat system-skifte, virker langt mere blåøjede 
end alt hvad Habermas nogensinde har sagt om den magtfri kommunikation osv., 
som Bourdieu så strengt har kritiseret. 

Samtidig skal man huske på at Bourdieus forsvar for den videnskabelige 
objektivitets mulighed i relation til den historiske konstituering af institutioner, 
miljøer og traditioner ikke bygger på fraværet af særinteresser, men på en 
systematisk dyrkning af én særinteresse, hvor sandhedssøgen med alene 
intellektuelle midler er drivkraften. Bourdieu er god til at afgrænse den slags 
marginale, altid truede, aldrig helt virkeliggjorte, men ikke helt fraværende 
praktikker under mindre end optimale betingelser. 

Den store forskel mellem Bourdieu og Habermas er ikke ideen om at nogen 
form for objektivitet er mulig, for det står de begge for. Forskellen er den at 
Bourdieu for længst har opgivet enhver form for transcendental begrundelse for en 
sådan mulighed, og i stedet udpeger konkrete historiske interesser i et interessefrit 
arbejde under meget specielle betingelser. Og man må jo sige at han i et halvt 

                                                 
154 Bourdieu, P. (1997): Méditations pascaliennes. Seuil. (2000): Pascalian meditations. Polity Press, 
Oxford 
155 Bourdieu, P., & J.C. Passeron (1970): La reproduction: éléments pour une théorie du système 
d'enseignement. Editions du Minuit. (1977/1990): Reproduction in education, society and culture. 
Sage, London. Danske uddrag i Berner, B., S. Callewaert, H. Silberbrandt (1977): Skole ideologi og 
samfund: et kommenteret udvalg af franske uddannelsessociologiske tekster. Munksgaard 
156 Bourdieu, P. (1984): Homo academicus. Editions de Minuit, Paris. (1988): Homo academicus. 
Polity Press, Cambridge 
157 Bourdieu, P. (1989): La noblesse d'État: grandes écoles et esprit de corps. Éditions de Minuit, 
Paris. (1996): The state nobility: elite schools in the field of power. Polity Press, Cambridge 
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århundrede selv har vist at noget af dette kan lade sig gøre, og i de seneste ti år rent 
faktisk har været med til at organisere en sådant kollektiv frivillig aktivitet af et vist 
omfang, med tidsskriftet Liber, publikationsserien Raisons d'Agir, forskergrupper, 
samarbejdet med bevægelserne osv. 

Selv om man så må notere sig et antal massive strukturelle betingelser: 

- en ledende animator som er professor på Collège de France, på toppen af 
en kometkarriere og med tilgang til en stærk infrastruktur 

- store antal relativt autonome forskergrupper og institutioner i statsligt og 
privat regi som desuden giver de frivillige forskere deres uddannelse, 
arbejdsredskaber, løn osv., hvilket gør det frivillige arbejde ekstra muligt 

- en favorabel kommunikationsteknologi 
- eksistensen af fagforeninger med deres kolossale infrastruktur 
- et veluddannet lønarbejderkorps med relativ fritid osv. 

V. I hvilken kontekst stiller vi spørgsmålet om forholdet 
mellem politisk engagement/intervention/agitation og 
videnskab til Bourdieu i Danmark i dag? 
V.1 Kombinationen forekommer problematisk fra et antal 
synspunkter 
Efter at have resumeret Bourdieus stillingtagen i Athen-oplægget ("Pour un savoir 
engagé", 2001/2002), som bare er det sidste i en række af sådanne hvoraf en del 
tidligere er publiceret i Contre-feux 2 (2001), skal jeg forsøge at skitsere de 
berøringsflader som hans problematik har med vor egen danske problematik i vor 
danske situation inden for socialvidenskaberne og særligt faget pædagogik. 

Hvordan kommer det sig at jeg i dag i Danmark tager fat i Bourdieus optræden 
og skrifter for at diskutere problemet med relationen mellem videnskabeligt arbejde 
og politisk engagement? 

Hvis jeg skulle være rigtigt ondskabsfuld, skulle jeg kunne svare: Fordi begge 
dele savnes i dansk pædagogik: Både videnskab og politisk engagement. Men jeg 
må jo forsøge til det sidste at være lidt høflig over for det land som har herberget 
mig som fremmed, så vi tager det lidt mere gelinde. 

For os her i Danmark, København, Københavns Universitet Amager (KUA), 
pædagogik findes der en klangbund for problemet som består af mange lag: 

- et lag som stammer fra den tolkning af Bourdieu som vort Bourdieu-
miljø158 har fremført i snart 20 år. Vi har hævdet at Bourdieu har beskrevet 
human- og samfundsvidenskabernes opgave som at beskrive og forklare 
den objektive sociale virkelighed, at sige sandheden om samfundet helt 
enkelt. Et ganske risikabelt projekt eftersom naturligvis hver og en mener 
at han eller hun kender sandheden om i det mindste det samfund han eller 
hun lever i. At producere den kundskab indebærer indirekte en kritik af den 

                                                 
158 Jf. Callewaert, S. (2002): "Redegørelse for Bourdieu-programmet. Forskeruddannelse på Det 
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Akademisk Forlag. 2. oplag 2004 på forlaget Frydenlund 
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fremherskende forestilling om forholdene, fordi de viser sig at være 
anderledes end man tror de er eller burde være, og endnu mere anderledes 
end den forestilling som de ledende diskurser spreder som en diffus tåge 
over landskabet. Social magi forhindrer at objektiveret kundskab om de 
virkelige forhold træder frem. Det indebærer indirekte en kritik af ikke 
bare forestillingerne, men også af virkeligheden bag ved dem. 
Videnskabelig kundskab viser at forholdene ikke er som den 
fremherskende mening gør gældende at de er, og ikke afhænger af hvad 
man siger er grunden eller årsagen. Samfundsvidenskabsmanden/-kvinden 
behøver som følge deraf ikke komme med en eksplicit kritik i funktion af 
eksplicitte moralske og politiske og faglige vurderinger, behøver ikke give 
handlingsanvisninger om hvordan man kan rette op på misforholdene, ikke 
optræde som politisk agitator til fordel for én part i konflikten. Ud fra det 
udgangspunkt får man problemer med en Bourdieu som dukker op på 
barrikaderne. 

- et lag som stammer fra det faktum at Bourdieu reciperes i dette tilfælde i et 
miljø omkring faget pædagogik som længe har haft Kritisk Teori som det 
dominerende paradigme ved siden af en rest klassisk åndsvidenskabelig 
forskning. Kritisk Teori regner i det mindste med at de intellektuelt 
afklarede moralske, politiske og faglige standpunkter er selve basen for en 
adækvat beskrivelse og forklaring som leder til handlingsanvisninger for 
hvad man skal gøre i stedet. Det som Bourdieu tilsyneladende udelukker, 
er i Kritisk Teori forudsætningen for videnskaben. Men for eksempel 
Adorno afviser at opgaven skulle være at på videnskabelig grund at 
positivere sig. Adorno ville jo kun at man skulle negere negationen hvilket 
måske ikke er så forskelligt fra det som Bourdieu mener. Men i dag spiller 
Kritisk Teori i Hannover- eller Frankfurter-stil ikke længere en væsentlig 
rolle. Den er i høj grad instrumentaliseret til et værktøj for pragmatiske 
udrednings- og evalueringsopgaver. 

- et lag som stammer fra et forskningsmiljø domineret af professioner og 
professionsuddannelser som i stigende grad tvinges til at underkaste sig 
praktiske teorier som den optimale form for videnskab, det vil sige teorier 
som per se er handlingsanvisende for den professionelle praktiker. I 
ekstreme tilfælde tolkes dette som at humanvidenskaberne af 
objektiverende karakter er en selvmodsigelse, dvs. umulige. En tendens til 
sådanne opfattelser findes i mild form i Kritisk Teori, i ekstrem form hos 
for eksempel Patricia Benner159 i USA eller hos Bent Flyvbjerg160 i 
Danmark. Selv om både Benner og Flyvbjerg har prøvet at spænde 
Bourdieu for deres vogn, så er der nok ikke noget som Bourdieu så 
hårdnakket har bekæmpet som netop dette. Og det er også det som det 
forskningsmiljø vi har skabt på KUA og i Viborg161, har forsøgt at 
modvirke. 

                                                 
159 Patricia E. Benner - professor, School of Nursing, University of California, San Francisco 
160 Flyvbjerg, B. (2001): Making social science matter: why social inquiry fails and how it can 
succeed again. Cambridge University Press, Cambridge. 
161 Jf. Petersen, K.A. (2000): Viborg amt – arbejdsrapport. Om udvikling af lærerkvalifikationer, og 
nyt curriculum ved sygeplejestudiet, overvejelser om opbygning af netværksenhed pædagogik og 
sundhed under Center for Videreuddannelse, Viborg Amt, ph.d.-stipendier og studiekreds i 
samarbejde med Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet og masteruddannelse i sygepleje i 
samarbejde med Deakin Universitet, Melbourne, Australien. 
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Kort sagt: I det klima som hersker i dansk pædagogik, på Danmarks Pædagogiske 
Universitet (DPU), i Aalborg (Aalborg Universitet – AAU, tidligere Aalborg 
Universitetscenter, AUC) og i Roskilde (Roskilde Universitetscenter - RUC), er det 
ikke umiddelbart problematisk at forbinde videnskab med kritik og politisk 
engagement, det er snarere et must. Men efterhånden som viljen til revolutionen 
eller selv til reformisme er blegnet, er dette mere og mere kommet til at virke som 
en slags synergi mellem stat, amt og kommune, de store arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer, og universiteterne, hvor universiteterne fungerer som 
en slags serviceorgan. Man er politisk engageret og kritisk for så vidt det er en del 
af rådgivningen til det etablerede samfund. Mens min egen og andres reception af 
Bourdieu suggererer at videnskabsmanden/kvinden ikke skal eller kan sige hvad 
man skal gøre, men beskrive hvad der sker, forklare hvorfor det sker, og i den 
forklaring indbegribe en skitse over det handlerum som de forskellige modsatte 
sociale aktører i feltet har. Hvis forskeren som forsker begynder at agere politisk, 
er sagen problematisk. 

Det hele kompliceres desuden af de mere ekstreme former for postmodernisme 
som argumenterer for at al viden er meningsfuld i sin egen ret, men at spørgsmålet 
om hvad der er sandt, ikke har nogen mening eftersom al kundskab er totalt relativ. 

Men efterhånden har bl.a. på dette humanistiske fakultet i København en ældre, 
mere langsigtet og næsten officiel national blanding af positivisme og rationalisme 
genvundet styrke, og for dette paradigme er både Kritisk Teori og a fortiori 
postmodernismen uacceptabel162. Forskellige former for filosofisk naiv eller 
reflekteret positivisme, rationalisme, kulturkonservativ borgerlig dannelseskultur 
forudsætter, som noget som enten ikke står til diskussion, eller som noget som er 
afgjort, at videnskaben skal være eller stræber efter at være objektiv, upartisk, i sin 
egen virksomhed inkompatibel med partipolitisk eller politisk engagement. Det 
sidste henvises til forskerens private overbevisninger og aktiviteter uden for 
videnskabsfeltet. Og selv om man som for eksempel Weber giver disse 
overbevisninger og vurderinger en central plads, af stor betydning for videnskaben, 
forbliver de eksterne faktorer af en anden natur. Eftersom religiøse, etiske og 
politiske overbevisninger ikke kan betragtes som kognitive størrelser, men alene 
som affektive, kan man naturligvis ikke anvende dem i videnskabelig 
sammenhæng. At blande dette med den akademiske virksomhed fremstår som 
vulgær, som et tegn på dårlig smag. Eller som en af mine kolleger gennem snart 25 
år har hævdet om mig på min egen institution: Politiske drivkræfter erstatter 
manglende kompetence. 

At forbinde videnskabelig virksomhed og politisk engagement som Bourdieu 
foreslår det og selv gjorde, virker umiddelbart problematisk, både for den 
kulturkonservative og den bourdieuske tilgang - og virker helt naturlig for den 
akademiske venstrefløj som har gennemført sin omvendelse til service-organ for et 
progressivt teknokrati som forsøger at gennemføre et systemskifte helt til enden. 

Men det hele afhænger naturligvis af hvad man forstår ved videnskab og 
politisk engagement, og på hvilken måde de forbindes med hinanden. 

Men nogle ville påstå at det ikke handler om en modsætning mellem disse to 
legitime aktiviteter, men at det helt enkelt handler om videnskab og engagement på 
dårligt niveau. For det virker ikke som om engagementet ville være problematisk 
hvis det handler om engagement i den videnskabelige virksomhed, selv om det 
måske er mere sjældent end man skulle tro i akademiske miljøer. Det som er 
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problematisk i relation til videnskabelig virksomhed, er socialt og politisk 
engagement. 

Men nogle har ment at det for eksempel i tilfældet Bourdieu efter 1995 ikke 
længere handler om engagement, men om social og politisk agitation. Således for 
eksempel professor Luc Boltanski163, en af Bourdieus tidligste brillante 
medarbejdere.  

Og desuden har man ment at efterhånden som der kommer mere agitation, 
kommer der mindre videnskab. Man har helt enkelt ikke længere tid og den rette 
indstilling til at nå til bunds i spørgsmålene, men lader sig nøje med hurtige, ikke 
rigtigt kyndige udspil. Det er blandt andet det man har påstået om Bourdieus 
publikationer omkring gender164, den neoliberale økonomi og massemedia (Sur la 
television, 1996). Når det gælder den side af kritikken, vil jeg mene at det muligvis 
gik for hurtigt, men det man ikke har kunnet holde ud, er at han kom ind på 
specialisternes revir, og at han nægtede at acceptere den type af problemstillinger 
som var legitime i feltet som udgangspunkt. 

Modstanden mod at man sætter politisk engagement, eller tilmed agitation, i 
relation til videnskabelig virksomhed, kan jo læses på forskellige måder. 

En måde er at sige: En forsker skal ikke socialt og ikke politisk agitere i 
egenskab af forsker, og egentlig ikke overhovedet. Det han kan, er noget andet, og 
det er det han kan, han skal bidrage med. Når man alligevel bevidst eller ubevidst i 
egenskab af forsker begynder at agitere, toner man så at sige ikke rent flag. Man 
henter sin symbolske magt og styrke i sammenhængen fra sin videnskabelige 
virksomhed i øvrigt, men benytter den ikke til at producere viden, eller i værste 
fald end ikke for at tjene penge, men for at ændre på sociale og politiske 
styrkeforhold, i solidaritet med én part i konflikten. 

En anden måde er at sige, sådan som man gjorde da man kommenterede 
Bourdieus til slut åbne krig mod tv-journalisterne i Frankrig efter at han havde 
været udsat for en række af grove manipulationer i programmer hvor han 
medvirkede: Man mente helt enkelt at agitationen gjorde ham blind, fordi han ikke 
var rigtigt kyndig på dette område, så hans raseri argumenterede ud fra synspunkter 
som videnskabelig forskning for længst havde lagt bag sig. For eksempel virkede 
det som om Bourdieu var overbevist om at publikum tager det som vises i tv, for 
gode varer, lader sig overbevise, ændrer sin adfærd osv. Videnskaben har for 
længst vist at dette ikke er tilfældet. Mennesker udsættes i op mod 90 % af tiden 
for den værste smøre og nonsens i tv, men det genererer dem ikke noget videre; de 
mener i hvert fald hvad de vil, og det de gør, har med helt andre ting end tv at gøre. 
Meget muligt. Det underlige er dog at man da ikke med ét ord har taget det op som 
Bourdieu i virkeligheden mener: Nemlig at det er massemedias opgave at 
informere og analysere, give seerne det de har brug for, for at danne sig en 
opfattelse, arbejde med både materiale og kommunikation, så både journalisten og 
hans publikum overvinder alle hindringer som gør en fornuftig kommunikation helt 
usandsynlig i dagligdagen og i de fleste professionelle sammenhænge. Bourdieu 
har ikke sagt hvad tv gør, og hvad effekten bliver, i en analyse af hele det 
manipulerende arbejde; han har vist hvad tv ikke gør. 
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Det ville være interessant nærmere at undersøge hvordan det kan være at to af 
hans seneste publikationer massivt er blevet afvist af den berørte gruppe af 
eksperter som et udtryk for forældede, trivielle, inkompetente synspunkter, nemlig 
hans analyse af det mandlige herredømme, som feminismen har afvist, og hans 
analyse af massemedia, som majoriteten af massemedia-eksperter har afvist. 
Tidligere har selv skolefolket og kunstfolket afvist hans analyser af 
uddannelsessystemet (i La reproduction, 1970) respektive æstetikken (i Les régles 
de l'art, 1992). Men her skete noget andet: Man sagde ikke at analysen var forkert, 
men at den helt enkelt var inkompetent. 

Bourdieu selv har i visse sammenhænge, hvilket bl.a. Annick Prieur har taget op 
i sin kronik165, talt ikke bare om engagement, men om passion. Og understreget at 
der ikke er noget galt med at en forsker har et passioneret engagement i det område 
han studerer. Men hvis ikke passionen forvandles til en vilje til at vide, er den til 
skade. Den typisk aristokratiske eller højborgerlige norm at man altid og 
overalt skal være behersket, er ikke en moralsk eller politisk eller 
videnskabelig dyd i sig selv, men en livsstil hos en klasse som altid er ovenpå, og 
som derfor ikke behøver miste kontrollen. Men når man af passion begynder en 
undersøgelse, så skal passionen bruges med henblik på at være maksimalt 
koldsindig, hele tiden vende hvert datum, tanke, hver konklusion indtil noget af det 
ukendte træder frem. 

Kort sagt: Det handler ikke om nærmere at præcisere hvilke forskellige former 
videnskabelig virksomhed antager, hvilke forskellige former det sociale og 
politiske arbejde antager, for siden at spørge sig hvilke forbindelser mellem begge 
findes rent faktisk, hvilke mangler, hvilke er reelt mulige og på hvilke betingelser, 
hvilke er ønskværdige for hvilke grupper og ud fra hvilke interesser. På en måde 
kan man tænke sig at kritikken ikke retter sig mod den videnskabelige forskers 
passion, engagement. Det som anses for problematisk, er at den videnskabelige 
forsker i netop dén egenskab tager stilling, og organiserer en form for agitation 
omkring sin stillingtagen. Dvs. man kritiserer at den videnskabelige forsker 
misbruger sin stilling og den symbolske magt den giver ham. Og det behøver ikke 
være væsensforskelligt afhængig af om stillingtagenen gælder forskerens eget 
domæne, eller om han generelt bruger sin credit som videnskabsmand/-kvinde, 
kunstner osv. for at sætte mere magt bag ordene når han eller hun intervenerer 
socialt og politisk. 

I den frem for alt franske tradition fra Zola til Sartre, som Bourdieu og andre 
franske sociologer og historikere særligt har interesseret sig for, handler det om at 
'intellektuelle' eller kulturarbejdere intervenerer i politiske konflikter. Ikke 
nødvendigvis fordi de er særligt fagligt kompetente på dette område eller på politik 
eller social struktur generelt eller i et givet land, men helt enkelt fordi den moralske 
integritet, refleksivitet og metodiske stringens som de har demonstreret i deres 
videnskabelige/kunstneriske arbejde, fungerer som en slags garanti for at de ikke 
vil ytre sig uden at deres sociale og politiske stillingtagen har samme kvalitet 
selvom det ligger på et helt andet plan. 

For min egen del tror jeg at Bourdieus optræden delvis også har virket på denne 
måde, og at han var bevidst om det, og har ladet det spille til fordel for sin 
virksomhed. Men det var ikke det han var ude efter, som var hans egen resurse, og 
det er ikke det han har markeret i sine taler og skrifter. Det er primært som forsker 
han mener bevægelserne har brug for ham. 

                                                 
165 Prieur, A. (2002): "Sociologi og raseri". Social Kritik, nr. 79, pp. 61-64 
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V.2 Fra den etablerede synsvinkel, at praktisk fornuft er anvendt 
videnskab, forekommer kombination mellem videnskab og 
engagement mindre problematisk. Kritikken baseres da, ofte 
uudtalt, på at forskeren engagerer sig på den forkerte side 
De allerseneste år er vi som arbejder inden for den såkaldte sociale service-sektor 
med uddannelse, sundhed og socialt arbejde, blevet oversvømmet af en diskurs 
som er ny i denne ekstreme form, og som præker som det eneste gyldige en 
kundskabsform som er professionel og evidens-baseret. Videnskab og teori tvinges 
til at tage plads i den sammenhæng.  

I disse dage forsøger nogen at gøre det til et dogme på universiteterne at de kun 
skal arbejde med professionsviden. Et syn som er totalt fremmed for 
naturvidenskaberne, men almindeligt også inden for sundhedsvidenskaben, jura og 
teknologi. Human- og socialvidenskaberne studerer menneskelige ytringer og 
menneskelig adfærd med det formål at udstyre deltagere, men frem for alt det 
politiske, administrative og faglige lederskab i forskellige sektorer, med en 
velbegrundet indsigt i hvad der bør gøres for at løse problemer og føre 
målsætninger ud i livet. De fleste human- og socialvidenskabelige forskere gør i 
princippet ikke andet end at udarbejde velbegrundede stillingtagener i alle mulige 
praktiske sammenhænge. Human- og socialvidenskaberne er per se 
handlingsanvisende i dette paradigme som nok omfatter størstedelen af den 
virksomhed som går under denne betegnelse. Det nye er bare at det udmøntes 
teknokratisk: Hver praktiker skal ved hver enkelt handling i princippet kunne 
appellere på en serie kontrollerede forsøg som entydigt har vist at netop denne 
fremgangsmåde er mere omkostningseffektiv end andre, og uddannelsen og 
organisationen og evalueringen skal udelukkende være indrettet efter at dette følges 
i praksis. 

Naturligvis er det specielle at adressaten for disse handlingsanvisninger er 
ledelsen og management. I gamle dage sagde vi at samfundsvidenskaberne 
fortæller dem deroppe som ingen kontakt har med dem dernede, hvad dem dernede 
foretager sig, og hvordan man kan holde dem i skak. Samfundsvidenskaberne er jo 
historisk opstået som et instrument for en social velfærd i kombination med social 
kontrol. Eventuelt i en mere intellektuel variant som hos Weber eller Durkheim 
som arbejdede med spørgsmålet: Givet at det borgerlige samfund som resultat af 
kapitalismen og den borgerlige revolution ikke er levedygtigt i længden, hvad kan 
man da gøre? 

Når man ser på de dominerende paradigmer inden for samfundsvidenskaberne 
(hvis vi et øjeblik ser bort fra jura, nationaløkonomi og virksomhedsøkonomi), så 
har vi hovedsagelig følgende som udgør hver sit kapitel i enhver håndbog i 
videnskabsteori de seneste 30 år: 

1. den objektivistisk rationalistiske: Mål for social praktik udstikkes i 
demokratisk orden af befolkningen og/eller udpeges og begrundes af 
filosofien. Midlet til at opnå målet, det vil sige menneskelig aktivitet, 
udstikkes af empiriske videnskaber som psykologi, socialpsykologi, sociologi 
og pædagogik. Disse videnskaber har studeret de faktisk forekommende 
praktikker og ud fra dem også undfanget nogle nye, og gennem kontrollerede 
forsøg fastslået hvilke der er de mest effektive for målet. Med udgangspunkt i 
disse resultater kan man give handlingsanvisninger til ledelsen om den 
optimale adfærd. Sociale praktikker betragtes her som fakta, det vil sige som 
forekomster i verden som man kan studere og manipulere som enhver anden 
forekomst i verden 
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2. den kritiske: Social praksis betragtes som en art i sig selv. 
Socialvidenskaberne har i første omgang til opgave at grave frem hvordan det 
virkelig forholder sig, gennem en ideologikritisk beskrivelse af den 
virkelighed som skjuler sig bag ved fremtrædelsesformerne, hvilket i sin tur 
kun er muligt hvis man kontrasterer det med en normativ utopi som begrundes 
historiefilosofisk (Frankfurt I) eller diskursivt (Frankfurt II) 
3. den såkaldt åndsvidenskabelige tilgang: Åndsvidenskaberne rekonstruerer 
på en forstående måde de mål og midler som mennesket historisk har udviklet, 
og henter derfra begrundelser for det historisk-relativt rigtige som skal gøres 
hvis traditionen skal føres videre og udvikle sig 
4. man plejer fejlagtigt at sætte ovenstående tænkning sammen med 
hermeneutisk fænomenologi, som dog i dag er en sådan skraldespand af alt 
muligt at man ikke længere kan bruge termen. Men der er ingen tvivl om at 
den kvalitative, kontekstbundne, feministiske, postkoloniale, postmoderne 
aktionsforskning er handlingsanvisende på sin egen måde 
5. den vesterlandske marxisme som har et problem med at kombinere sin teori 
som man kan kalde for historisk materialisme eller kritikken af den politiske 
økonomi, med et svar på spørgsmålet: Hvad bør gøres? 

Det vigtige for mig her er bare at understrege at alle disse paradigmer går ud fra 
handlingsanvisninger for praktikerne som et selvfølgeligt og uproblematisk resultat 
af samfundsvidenskaberne. 

Vi kan desuden gå et skridt videre. I dag kan man konstatere at en stor del af 
den akademiske aktivitet som går under betegnelsen videnskab, i virkeligheden 
består i mere eller mindre sofistikeret konsulentvirksomhed, og desuden dubleres 
af konsulentvirksomheder som private profitdrevne firmaer som qua budget-
organisation og gennemslagskraft overgår universiteterne i lange baner. Her 
handler det om noget om handlingsanvisninger. 

Endelig kan vi se hvordan visse dele af universiteterne selv frivilligt forvandler 
sig til prakticistiske konsulentfirmaer. Det seneste eksempel er oprettelsen og 
udviklingen af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Universitetets 
styreform, hjemmeside, stillingsopslag, forskningsprojekter, ph.d.-opslag, 
offentlige deklarationer, håndtering af relationen til CVU (Center for Videregående 
Uddannelse) og hvad der er kommet frem om de første aktiviteter, har på meget 
kort tid bevæget sig fra prætentionen om at være Danmarks topinstitution for 
grundforskning til at være et selvejende privat konsulentfirma uden for 
styrelsesloven, som sælger det som efterspørges på et marked man først selv har 
skabt med sin egen nye retorik og reklamebrochurer. 

V.3 Men hvad er det så som er så særligt forkert ved Bourdieus 
optræden? 
Så hvad er det Bourdieu gør forkert, når han stiller sig op med en megafon på 
barrikaderne i Paris i december 1995 og giver sin støtte til en part i konflikten? 
Man kunne være fristet til at svare: At han giver sin støtte til den forkerte side, ikke 
at han intervenerer. Men igen, lad os være høflige og se nærmere på sagen i hele 
dens kompleksitet. 

1. de akademiske intellektuelle er på en måde som symboliserer hele deres 
tænkning og praksis, bange for kropskontakt, bange for at blande sig med de 
folk de ikke selv har valgt og nøje kontrollerer, bange for offentligt at udvise 
afvigende adfærd, bange for at afvige fra akademiets interne uskrevne 
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spilleregler osv. De er helt enkelt bange for alt som er direkte sanseligt, 
ubehersket, ukontrolleret 
2. en ting er rådgivning, anbefalinger som formidles til dem som har bestilt en 
studie i en rapport ledsaget af en mundtlig briefing osv. Det kan være 
arbejdsgivere eller fagforeningen, men man holder sig til rapport med briefing 
3. rådgivningen tager ikke parti. Udgangspunktet er en klients partsinteresse, 
og rådgivningen går ud på at give anvisninger på hvordan disse interesser 
bedst kan promoveres. Men det er klienten som tager parti, ikke konsulenten 
4. per definition handler det om at rådgive den stærke om hvordan han skal 
behandle den svage. Ingen rådgiver den svage som jo er genstand for 
behandling. I den forbindelse er det ekstremt interessant i dag at se hvordan 
alle instanser i samfundet som har ordet i sin magt og magt at sætte bag 
ordene, forkynder at nu må man en gang for alle skabe strukturer og 
spilleregler som tvinger akademikerne til udelukkende at arbejde med noget 
som er nyttigt for det private erhvervsliv eller den offentlige forvaltning. Som 
om det ikke var det akademikerne har gjort gennem alle århundreder skønt det 
måske ikke har været det mest spændende der kom ud af det. For 200 år siden 
medførte Oplysningen at Kant i hvert fald plæderede for at man i det mindste 
ved siden af professionsfakulteterne, som jura, medicin, teologi, 
gymnasiehumaniora osv., skulle beholde filosofi og naturvidenskab som 
videnskabsfakulteter. I efterkrigstiden hævdede man at et universitet var en 
public service-institution hvis primære opgave var på alle samfundsborgeres 
vegne at opretholde adgangen til den optimale kritiske viden på alle domæner. 
Alt dette lyder i dag som bedaget og latterligt. I dag er et universitet bare et af 
mange steder hvor magten bruger penge på at finde ud af hvordan man hævder 
sig i det internationale kapløb om at lave penge og styre folk. Der findes nogle 
svage røster som stritter imod, fordi man synes at en kortsigtet 
instrumentalisering faktisk ikke er produktiv. Det er kun topfolket inden for de 
teoretiske naturvidenskaber som medlidende ser ned på dette cirkus, og 
fortsætter som vanligt med at være så unyttige som muligt, af princip. 

V. 4 Kampagnen som kræver videnskab erstattet med 
professionsviden, drives i stor udstrækning af de dele af 
universitetsverdenen som er marginale i videnskabelig 
henseende, og støttes ikke uden videre, hverken af de såkaldte 
arvtagere eller af de forskere som arbejder med rådgivning til 
myndighederne og erhvervslivet 
Underligt nok kommer denne ekstremistiske bølge til fordel for en 
professionalisering af universiteterne og forskningen ikke fra de instanser som man 
påstår at tale for, nemlig de tiltænkte brugere såsom erhvervslivet og forvaltningen, 
eventuelt suppleret med fagforeningen eller politiske partier. I disse kredse findes 
et udtalt behov for at få en finger med i spillet, at kunne få en form for indflydelse 
på et virksomhedsfelt som man har mistanke om for længst er gået i stå eller 
fungerer som arbejdsterapi for akademikere. Men de som så ensidigt tyder dette 
behov for medindflydelse som krav på tilpasning til specifikke partsinteresser, er 
ofte repræsentanter for universitetsverdenens ikke-videnskabelige 
virksomhedsfelter, såsom universitetspædagogik, eller højere embedsmænd som 
rejser fra den ene OECD-konference om højere uddannelse til den anden, men som 
aldrig har været i nærheden af et forskningsprojekt. De deltager ikke i 
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universitetets hovedvirksomhed, er meget usikre på deres egen og andres funktion 
og anvendelighed, og udviser en ekstrem underdanighed og tilpasningsvilje over 
for det som opfattes som de virkelige legitime interesser. De såkaldte legitime 
aftagere derimod er meget mere forsigtige. For nylig fik vi i Sverige resultatet af en 
undersøgelse omkring impacten af en længere tid med lægmands-repræsentation i 
universitetets bestyrelse. Det viste sig at impacten ikke var særligt mærkbar, og at 
det hovedsagelig afhang af at de eksterne repræsentanter ikke rigtigt følte sig 
kompetente til med kraft at intervenere i beslutningsprocessen, og i sidste instans 
foretrak at konsultere eller følge universitetsfolket frem for at fremtvinge dårligt 
underbyggede beslutninger. 

Det andet som er mærkeligt, er at de folk som er anerkendte internationale 
stjerneforskere, som det hedder nu for tiden, og som har brugt en stor del af deres 
liv som forskere til at være rådgivere for regeringer i centrale spørgsmål samt 
udført opdrags-/kontraktforskning for at belyse de spørgsmål som politikerne 
stillede, aldrig lægger skjul på at forskeren som videnskabsmand ikke kan udlede 
handlingsanvisninger fra sin beskrivelse og forklaring af tingenes tilstand, og at det 
er farligt at begrænse videnskabelig virksomhed til opdragsforskning. 
Videnskabsfolk kan blive interessante at konsultere netop fordi de har arbejdet på 
en bredere front ud fra andet end snævre partsinteresser og med andre metoder end 
procedurer beregnet til at fremtrylle kortsigtede manipulationer med de få variable 
som ledelsen og forvaltningen umiddelbart selv kan ordinere. Således skriver Kjell 
Härnqvist, professor i pædagogik og forhenværende rektor for Göteborgs 
Universitet: 

"Härnqvist utgår från att de centrala frågorna i utbildningsplaneringen är 
av politisk natur och således inte vetenskapliga. Som forskare, menar han, 
kan man sätta fingret på kritiska punkter, tillföra ny information och göra 
diskussionen mer sakinriktad. Några lösningar kan forskaren däremot inte 
tillföra (Härnqvist 1996 s 9)."166 

Så dødsimpelt kan det lyde. Og så skal man oven i købet huske på at Härnqvist 
tilhører en forskertradition som ligger tæt på det jeg har kaldt for den 
objektivistisk-rationalistiske, som ikke har principielle problemer med at tænke i 
mål middel-termer. 

Professor i pedagogik på Uppsala universitet Ulf P. Lundgren, som har spillet 
en lignende central rolle som forsker og som medlem af udredninger, og som 
desuden fra at have været generaldirektør for skoledirektoratet i Stockholm, plejer 
at udtrykke sig meget mere radikalt, men så er vi allerede ovre i et helt andet 
aspekt. Han mener at politikere benytter sig af forskning for at legitimere 
beslutninger som allerede er taget og på helt andre grunde end forskningen plejer at 
pege på. 

V.5 Kan de professionelle ikke selv, hvad er så 
professionalisme? 
Hele problematikken har i øvrigt en helt anden side som sjældent føres på tale. At 
med videnskab som støtte (vi må nærmere præcisere hvad det indebærer) 
intervenere socialt og politisk (det skal også præciseres) omkring hvordan privat 
eller offentlig virksomhed udformes, skal måske betragtes som en tredobbelt 

                                                 
166 Her citeret fra Wallin, E. (2001): "Pedagogikforskarens uppgift i statliga utredningar". Pedagogisk 
Forskning i Sverige. Årg. 6, nr. 3, pp. 195–205, p. 197. 
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umyndiggørelse af dem som til daglig agerer på området, så at sige på 
græsrodsniveau: 

1. den sociale arbejdsdeling som tildeler en gruppe i samfundet, nært knyttet 
til overklassen i alle henseender, at bedrive videnskab om alle andre i 
samfundet, mens de som agerer på dette område, skal tage imod kundskaben 
om deres ageren fra denne højere instans og ikke får tilsvarende resurser til at 
kunne stå for forskningen om sig selv og om overklassen 
2. desuden er det forskellige dele af overklassen og de højere nye mellemlag 
som er de eksklusive adressater og modtagere af disse kundskaber, ikke 
græsrødderne 
3. endelig gør den sociale fordeling af arbejdet i samfundet at de der gør og 
kan noget, er underordnede, og de som ikke gør og ikke kan noget, er 
overordnede. 

Af den anledning fandes der i hele den moderne periode, med liberalt og 
socialistisk fortegn, bevægelser som har forsøgt at tilbageerobre retten til selv at 
forvalte sit liv og blandt andet selv forvalte kundskabsproduktionen om sig selv. 
Typiske udtryk i den retning er kommet fra arbejderbevægelsen eller 
kvindebevægelsen. Men de har aldrig fået stor gennemslagskraft, og har tværtimod 
ofte ført til ikke bare en akademiker-fjendtlighed, som i Socialdemokratiet, men 
også til anti-intellektualisme. 

Men det fantastiske i dag er at den nye ledelses- og management-retorik gør det 
kunststykke at, under foregivelse af generaliseringen af en professionalisme, 
fremstille sagen som om denne selvforvaltning nu bliver et faktum. Professor 
emeritus i pædagogik ved Uppsala universitet Erik Wallin reagerer skarpt mod 
dette i samme artikel hvor han citerer en udredning som skulle se på læseplanernes 
indvirkning på praktikerne, og hvor eksperterne bestemte sig for at gå ud fra at det 
er praktikerne som bestemmer/kan bestemme hvad der skal gøres: 

"En avgörande utgångspunkt för arbetsgruppen har varit vår tro på att de 
som arbetar i skolan vill och kan ta ansvar för skolans och sin egen 
professionella utveckling. Inte bara tillsammans med sina kollegor, utan 
också med de barn, ungdomar och vuxenstuderande som de dagligen möter. 
Då behövs en läroplan som man äger och genomgående relaterar till. En 
läroplan som man har som utgångspunkt för dialogen med de lokala 
politikerna, med föräldrarna och med det övriga samhället."167  

Her bliver pludselig spørgsmålet om hvem der styrer, og hvem der styres af hvem, 
ophævet, og forsvinder i en illusion om at alle deltagere på lige fod ejer 
virksomheden og styrer den, og hvor det følsomme spørgsmål om offentlig 
virksomhed skal styres af politikken eller af deltagerne og det følsomme spørgsmål 
om ansvarsfordelingen mellem de professionelle og klienter/aftagere spilles bort til 
fordel for den almene dialog. Her bliver det tydeligt hvad den nye professionalisme 
indebærer for eksempel for praktikerne i den reproduktive sektor. De skal herefter 
kunne vise at de har en så tilpas kreativ personlighed med kommunikative talenter 
at satse i tjenesten, at de kan få de statslige tvangsforanstaltninger, fra obligatorisk 
undervisning til nedsat alkoholforbrug og fedme, til friktionsfrit at glide ned. 

Men på baggrund af det ideologiske misbrug af ideen om selvforvaltningen, kan 
man alligevel spørge sig hvorfor man skal gøre så meget væsen af at en professor 
på Collège de France stiller sig på barrikaderne og taler til fordel for den ene part i 

                                                 
167 Rosengren, K.E. & Öhngren, B. (red) 1997: An evaluation of Swedish research in education. 
Stockholm: HSFR. Her citeret fra Wallin (2001), p. 200 
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en social konflikt, og begynder at udgive små skrifter som er tænkt at skulle læses 
af et bredere publikum, som leverer en analyse og en kritik af massemedia, af den 
neoliberale filosofi, af den neoliberale politik osv. For var det ikke bedre med 
arbejdere som forskede selv, i stedet for at have professorer på barrikaderne? 

Man kunne jo sige at gestussen er rørende, men dårligt gennemtænkt. For det 
som behøves, er ikke en professor på barrikaderne, men et samfund hvor folk selv 
forvalter deres liv. Hvor både det produktive arbejde og det reproduktive, det 
manuelle og det åndelige indgår i alles arbejdsopgaver, kompetence og uddannelse. 
Det behøver ikke betyde at vi ikke får forskellige brancher og forskellige 
professionelle specialer. Men det betyder at den sociale arbejdsdeling ikke 
systematisk giver den ene klasse eller fraktion alt som er viden, information og 
ledelse, og de øvrige alt det som er at føre det ud i livet som andre har udtænkt og 
forestår. I så fald kunne forskning i økonomi, sociologi, humaniora være en del af 
alles arbejdsopgave. 

Hvis dette tænkes i Bourdieus perspektiv, ville det bare betyde at uanset om det 
gøres af folk som ellers arbejder på værkstedsgulvet, på kontor eller på et sygehus, 
så skal det laves professionelt, det vil sige med uformindskede krav til 
videnskabelighed. Og ikke som hos Benner eller Flyvbjerg omfortolkes til at være 
den tavse viden som praktikerne altid allerede har haft, men som nu skal 
dokumenteres, ekspliciteres og værdisættes. Forskningen er meningsløs hvis ikke 
den udføres videnskabeligt, og videnskab er videnskab uanset hvem der bedriver 
den. 

Naturligvis er den type af arbejdsdeling en utopi i et klassesamfund som vort, 
men en utopi som i forskellig grad kan inspirere praktiske handlemåder. 

Man skal dog huske to ting som for Bourdieu ville være helt centrale: 

1. der er ingen anledning til at acceptere at en klasse kun skal vide, lede og 
nyde, og en anden tilsiges, adlyde og lide. Men forskning er et arbejde som 
har sine regler ligesom alt andet arbejde. Andre end akademikere kan godt 
bedrive forskning, men efter reglerne 
2. man kan ikke hoppe over sin egen skygge: Forskning kræver en 
institutionel ramme, traditioner, en meget speciel organisering og i princippet 
en erfaring som tager et langt liv, flere generationers liv. 

Det vil sige at utopien må finde veje at koble ikke-forskere og forskere sammen, 
snarere end at udtynde forskningen indtil det viser sig at det var jo det alle allerede 
havde arbejdet med, sådan som det i dag i visse trends fremstilles i forbindelse med 
videnskabeliggørelsen af sygeplejen. 

Det er en af de ting Bourdieu har promoveret i beskeden form når han har 
oprettet tidsskriftet Liber, serien af publikationer Raisons d'Agir og har medvirket 
til at oprette og støtte aktionsgrupper som samler både syndikalister, folk fra 
bevægelser og forskere. For forskernes vedkommende har han understreget vægten 
af at skabe frivillige sammenslutninger af forskere, bl.a. over grænserne i Europa, 
som er uafhængige både af staten og af den private sektor som opdragsgivere. 

På den måde har han altid klart adskilt sig fra de venstreintellektuelle, som har 
opereret via staten eller via de kommunistiske, socialistiske eller 
socialdemokratiske organisationer, hvilket ofte var det samme som staten, lige så 
meget som han har taget afstand fra at lade den private sektor som bestiller og 
financierer kontrollere forskningen. På samme måde har han allerede for 30 år 
siden talt varmt for konkurrence mellem universiteterne og institutterne på lige 
vilkår. Og talt varmt for alle former for intern kollegial kontrol af videnskabelig 
produktion, subsidiering og ansættelse. 
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Så man kan ikke sige at Bourdieu er en forstokket tilhænger af den 
socialdemokratiske stærke stat som velfærdsstat når han nu arbejder for at man skal 
indse konsekvenserne af den neoliberale minimalstat. I mangt og meget var han 
liberal da han beskrev de fremgangsmåder som han ville promovere, i en tid hvor 
hverken de konservative politikere eller venstreintellektuelle var liberale. Det ser 
man tydeligt af det som skete med hans medvirken ved Collège de Frances 
intervention på uddannelsesområdet. Han medvirkede efter indbydelse fra 
præsident Mitterand i udarbejdelsen af et lille skrift hvor professorerne på Collège 
de France fra teoretisk fysik til arkæologi sagde deres mening om hvordan man 
kunne reformere det franske uddannelsessystem168. Det blev et lavmælt skrift, 
åbenbart med Bourdieu ved pennen. Der sagde man at givet parametrene i det 
eksisterende samfund og givet systemets struktur, så kunne man ud fra hvad man 
vidste om historien og dagens situation overveje at gøre noget på de og de punkter 
med en vis chance for at man kunne flytte på nogle af parametrene. Dette førte til 
at der oprettedes en komite som skulle komme med forslag til en ny kerne-læseplan 
osv. Alt sammen velkendte, typisk reformistiske forsøg. Hele operationen 
mislykkedes, bl.a. fordi Lionel Jospin, den daværende undervisningsminister i den 
socialistiske regering, benyttede skriftet som et socialistisk parti-dokument, så det 
mistede enhver legitimitet som en mere generel analyse. Hele processen kom i 
hænderne på uddannelses-venstrefløjen forenet med socialistpartiet som i 200 år 
har kontrolleret det franske uddannelsessystem på dannelsesborgerlighedens 
præmisser og i statens tjeneste, så reformen gik fuldkommen i vasken, og Jospin og 
Bourdieu blev fjender for livet. 

Ser man det fra Bourdieus standpunkt, eller fra mit eget for den sags skyld, så 
kan man sige at det faktisk ikke er så underligt med en professor ude på gaderne, i 
massemedia, i forelæsningssalen. For under de givne magt- og styrkeforhold satser 
han eller hun i løbet af sin normale arbejdsdag, uanset om de vil det eller ej, sin 
symbolske og videnskabelige kapital for at opretholde den etablerede u-orden, 
bidrager til opretholdelsen af den sociale magi som er det kit som holder sammen 
på det hele. Bourdieus ide er helt enkelt at det ikke er for meget forlangt at 
vedkommende i det mindste i fritiden arbejder for modparten som ikke har de 5 % 
af befolkningen med den højeste formelle uddannelse til sin rådighed. 

Men så er vi tilbage ved udgangspunktet: Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt med 
forelæsningssalen og videnskabelige publikationer, hvor man påtager sig den 
professionelle rolle at beskrive og forklare hvordan den sociale magi virker, og i 
den udstrækning afsløre den, udstille den og øge muligheden for at forholde sig til 
den, øge marginalerne i frihedsgraderne over for de sociale begrænsninger? 

Når man forsøger at sammenfatte hvad Bourdieus agitation retter sig imod, så 
kan man formulere det således: Siden 80'erne foregår et verdensomspændende 
systemskifte på alle planer: Filosofisk, videnskabeligt, kulturelt, socialt, politisk, 
med de syv største industrilande i en ledende rolle. Den radikale forandringsproces 
truer grundlæggende historiske landvindinger på alle disse planer. De intellektuelle 
som i nogen grad har opretholdt en kritisk offentlighed, kan ikke længere træffes. 
De etablerede strukturer har allerede indtaget den nye model: Staten, det private 
erhvervsliv, de professionelle organisationer, massemedia samt de store 
internationale sammenslutninger som Den europæiske Union (EU), Valutafonden 
(IMF), Verdensbanken (WB), Forenede Nationers organisation for uddannelse, 
kultur, kommunikation og videnskab (UNESCO) og Forenede Nationer 
                                                 
168 Bourdieu, P. & François Gros, F. (1989): "7 principes pour une réflexion sur les contenus de 
l'enseignement supérieur. Report sur développement de l'institutions d'enseignement à démande du 
Ministre Premier de la Republique" Ministère de l'Éducation nationale & Collège de France, Paris 
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(FN/UNO). Det gælder om at redde hvad reddes kan via frivillige 
sammenslutninger over de nationale grænser som foretager et 
kundskabsgenererende og agitatorisk arbejde. Det er værd at prøve at mobilisere 
videnskabsfolk til en sådan kamp, for deres felt er totalt afhængig af at den radikalt 
truede autonomi kan opretholdes. Intellektuelle i alle lande, forener eder! Og tag 
kontakt med de sociale kræfter som gør det samme. 

Man kunne altså opstille en slags matrice over forskellige typer af videnskabelig 
virksomhed, eller i det mindste den virksomhed som hævder at have en relation til 
videnskab på den ene side og social og politisk virksomhed på den anden, for at få 
en slags overblik over de mange former denne relation kan tage, og for også lettere 
at kunne se hvad som er tilladt, og hvad som er forbudt ifølge doxa. 

V.6 Hvad er videnskab? 
I stedet for at kaste mig ud i håbløse teoretiske udredninger om hvad der er 
videnskab, synes jeg det er tilstrækkeligt at opregne de institutioner som producerer 
det der går under betegnelsen samfundsvidenskab, for at kunne situere problemet 
med forholdet videnskab-engagement. 

- interne udredninger af virksomhed til den politiske ledelse/forvaltningen. 
Udført af interne funktionærer med hjælp fra eksterne praktisk 
management-konsulenter 

- ekstern udredning af virksomhed til den politiske ledelse/forvaltningen. 
Udført af ad hoc-udvalg sammensat af politikere, administratorer, deltager-
repræsentanter, organisations-/forvaltningseksperter, universitetsbaserede 
uafhængige forskere, konsulent-forskere, forskere 

- private stiftelser for forskning og udvikling, ideologisk mobilisering, 
tænketank 

- statslige og private sektorforskningsinstitutioner 
- konsulentfirmaer i rådgivningsbranchen 
- det private erhvervslivs forskningslaboratorier 
- universiteternes fri forskning 
- offentlige og semi-private forskningsråd med deres programmer og 

finansiering af bl.a. såkaldt grundforskning 
- forskning bedrevet af semi-offentlige alternative institutioner 
- alle institutioner og procedurer for publikation og spredning, formidling og 

anvendelse af forskningsresultater, rapportering i massemedia. 

V.7 Hvad er politik? 
Bourdieu har en meget specifik opfattelse af hvad politik er. Det har at gøre med 
hans feltteori som er meget ivrig efter at skelne mellem på den ene side det sociale 
rum generelt og forskellige specifikke virksomhedsfelter.  

Bourdieu ser politik som den mest grundlæggende dimension i samfundet, og 
han ser politik som en måde at udøve magt på. Hans empiriske studier har jo 
hovedsagelig handlet om magtfeltet. Han ser staten ikke som en entitet for sig, men 
snarere som en fortætning af magtfeltet. I hans fine studie om markedet for 
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parcelhuse i Frankrig169 har han konkret vist hvordan staten, kommunen, 
byggefirmaer, banker og forsikringskasser osv. er sammenfiltret til ét stort 
magtkonglomerat. Eller han har i Homo Academicus (1988) vist hvordan på det 
medicinske fakultet både den verdslige og den interne økonomiske og politiske 
magt er en del af den akademiske rolle, til forskel fra for eksempel faget matematik 
hvor påtagelsen af sådant ville stride mod det interne ethos.  

Politisk er alt det som gestalter selve grundstrukturen af produktionen og 
fordelingen af resurser på alle områder og på det overgribende område hvor selve 
denne styring selv er et styringsobjekt i koncentrat. Og det vil sige at politikken per 
definition er udemokratisk i den mening at den ikke er udtryk for folkets vilje eller 
for folkets valgte repræsentants vilje, men er en måde at omgås med disse 
forskellige viljer sådan at magtforholdene opretholdes. I den mening skal ledelsen 
for de private virksomheder, akademikere eller fagforeninger, kirker eller NGO'er 
ikke have lov at hævde at de ikke bedriver politik. 

Samtidig findes der formelle institutioner og spilleregler for denne håndtering, 
ligesom der findes for videnskabelig virksomhed. Både når det gælder politik og 
videnskab har Bourdieu været omhyggelig med at beskrive hvordan disse 
institutioner og spilleregler er opstået, hvordan de fungerer i virkeligheden på en 
gang efter reglerne og mod reglerne, og hvilken social-historisk interesse 
forskellige sociale aktører kan have i at opretholde dem, selv om de kun fungerer 
marginalt. Han bilder sig ikke ind at kampen for en videnskabelig virksomhed som 
i alt væsentligt kun er underlagt videnskabelige aktørers indbyrdes afgørelser i en 
intern kamp fri for andre indsatser end videnskabelig kompetence, er mere end en 
historisk fremvokset korps-interesse hos en bestemt gruppe som kun har marginal 
betydning for deres virksomhed rent faktisk, men høj status som fordring. Det 
afgørende er dog at den ansats kan universaliseres til en almen interesse. Præcis 
som videnskabelige sandheder ikke er mere end en speciel slags partikulære 
sandheder med en indbygget tendens til at kunne universaliseres via en systematisk 
refleksivitet. 

Så Bourdieu vil nok være tilbøjelig til at medregne hele skalaen af former for 
politisk virksomhed, alt fra den politiske side af de store verdslige domæner over 
den formelle politiske virksomhed i det repræsentative demokratis institutioner til 
den alternative, frivillige politiske mobilisering og agitation. Der hersker ingen 
tvivl om at han som så mange andre, dybt skuffet over de første to arbejdsformer, 
for sin egen del har opfordret til en alternativ organisation på frivillig basis. 

VI. Er Bourdieus deltagen i politisk agitation kompatibel 
med hans egen videnskabsteori og praktikteori? 
Ifølge min måde at se, kan man ud fra følgende centrale markeringer i Bourdieus 
teori generelt forstå hans måde at intervenere politisk, netop i egenskab af forsker 
og privatperson, og altså markant forskelligt fra den klassiske franske intellektuelle 
af typen Zola og fra den totale intellektuelle af typen Sartre. 

1. hans teori om de epistemologiske brud som ledsager hans metodiske arbejde i 
socialvidenskaberne. Bruddet med deltagernes spontane forestillinger, med folke-
teorier, tidligere videnskab osv. Men bruddet også med den videnskabelige 
forsknings spontane selvforståelse 
                                                 
169 Bourdieu, P. (2000): Les structures sociales de l'économie. Edition du Seuil, Collection Liber, 
Paris 
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2. den såkaldte praktikteori, eller endnu bedre teori om praktikken som ser 
praktikernes praktik ikke som vejledt af anvendt teori, men af en praktisk sans som 
følger en egen kontra-teoretisk logik i bunden, overbygget med alle mulige former 
for mere ræsonnerende og i stigende grad refleksive erkendelsesformer, 
kunstfærdighed, erfaringsopsamling, afprøvede teknologier, praktiske teorier, 
videnskabelige forklaringer. Den centrale påstand er at den praktiske sans er først, 
ikke sidst som hos brødrene Hubert og Stuart Dreyfus170 eller Donald Schön171 
3. af disse to forudsætninger følger at man ikke kan drage konklusioner for praktisk 
handling fra videnskabelige forklaringer, eftersom verden i dette tilfælde ikke skal 
forklares, men forandres. Og dette gøres på grund af resurse- og magtfordelinger, 
af over tid akkumulerede, ulige fordelte dispositioner for at håndtere disse resurser, 
af etiske, politiske og sociale interesser som kun i sidste instans også kan være 
interesseret i indsigter i interne og eksterne sammenhænge i fænomenet, som kan 
blive relevante hvis strategiske orienteringer skal føres ud i livet 
4. det indebærer at heller ikke de såkaldte praktiske teorier eller professionsviden 
kan være handlingsanvisende i streng mening. Som Wittgenstein har vist os, må 
den kontekstbundne praktiske praktiker som skal tillempe reglen eller forskriften, 
hele tiden igen indføre en ny regel som siger hvordan den forrige regel skal 
anvendes. Ingen handling er i sidste ende styret af at man følger en regel. Til sidst 
må man hoppe over til noget som er af en helt anden natur end en regel, nemlig den 
forkropsliggjorte, førbevidste, tavse praktiske sans som ved hvad der er at gøre, 
men som alene kan gøre det, ikke sige eller forklare det, og som spiller på alle 
glidende metaforer som er nødvendige for at kunne udtrykke strategien. Den 
opererer præcis modsat det videnskabelige ræsonnement selv om Bourdieu mener 
at selv det videnskabelige ræsonnement kan virke som en praktisk sans. Det er 
derfor den praktiske praktiker (lærerkandidater, for eksempel) oftest mener at han 
eller hun ikke har nogen glæde af alle disse praktiske teorier, for de sætter sig 
mellem to stole. De giver ingen forklaring på hvorfor alt hele tiden bliver forkert, 
men indøver heller ikke en praktisk sans som gør at man klarer sig fordi man har 
prøvet det mange gange. I dag giver de fleste uddannelser hverken videnskab eller 
erfaring, men en underlig midt i mellem boglig andenhåndsviden, mere og mere 
ikke i et fag, for resten, men i almene kommunikations- og management-
kompetencer 
5. det er derfor vigtigt at man indser at alle disse praktiske teorier ikke er anlagt på 
produktiv læring af praktisk handlen, hvilket er påskuddet, men på at få mellem- og 
underordnede praktikere til at agere under eksternt kontrollerede former. 
Professionalismen består i at man desuden lægger hele sin sjæl i at få systemet til at 
gå hjem 
6. derfor kan videnskabsmanden/-kvinden ikke på grund af sin videnskab sige hvad 
man skal gøre, men han kan som politisk engageret praktiker i sin egen ret have en 
velinformeret og i princippet velformet mening om hvad han vil, eventuelt på 
vegne af dem han er solidarisk med, og han kan stå til tjeneste med de mest 
avancerede tekniske kundskaber som beskriver og forklarer sociale fænomener, og 
på den måde holde et rum for diskussion åbent som ellers fyldes udelukkende af 
det totalitære tæppe af officielle diskurser. 

                                                 
170 Hubert Dreyfus - Professor of Philosophy in the Graduate School, The Department of Philosophy, 
University of California, Berkeley. Stuart Dreyfus - Professor Emeritus, Industrial Engineering & 
Operations Research, University of California, Berkeley 
171 Donald Schön - Ford Professor Emeritus of Urban Studies and Education, Massachusetts Institute 
of Technology; død 1997. 
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VII. Hvad mener jeg selv i denne sag? 
1. jeg vil fortsætte med at kæmpe for at kulturarbejdet, deriblandt undervisning og 
forskning på universitetet, skal kunne genoprette og bevare sin relative autonomi 
gennem at styrke sin uafhængighed af staten og det private erhvervsliv 
2. jeg vil fortsætte med at kæmpe for at universiteterne generobrer deres ret og 
pligt til at tilbyde undervisning i videnskab og ikke kun i professionsviden 
3. jeg vil fortsætte med at kæmpe for at læreruddannelsen, 
sygeplejerskeuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og tilsvarende mellemlange 
videregående uddannelser skal samles i virkelige højskoler med en fælles 
grundstamme i undervisningen og en kandidatgrad som eksamen. Disse højskoler 
skal have deres egen overbygning af forskning og forskeruddannelse i samarbejde 
med universiteterne. Denne konstruktion skal erstatte Danmarks Pædagogiske 
Universitet (DPU) og Center for Videregående Uddannelser (CVU) 
4. både de lange og de mellemlange professionsuddannelser skal have en struktur 
som øger indslaget af videnskabsfag på den ene side og af superviseret praktik i 
den første ansættelsesperiode på den anden side, i stedet for i stigende grad at være 
træning til at blive semiprofessionelle teknikere i at administrere kommunikation 
og management, uden professionel identitet, uden videnskabelig refleksivitet og 
uden praktisk kunnen 
5. forskerens hovedopgave er at producere videnskabelig viden om hvordan den 
sociale verden ser ud, og hvad det beror på, helt uafhængig af spørgsmålet om hvad 
forskellige sociale aktører i forskellige sammenhænge kan gøre 
6. forskeren er tvunget til at deltage i den af staten og det private finansierede 
kontraktforskning, men kan anvende de resurser som frigøres der, for at 
a. sprede forskningsresultater til den brede almenhed 
b. anlægge modild mod de fremherskende diskurser 
c. samarbejde med sociale og politiske bevægelser gennem at stå til rådighed med 
forskningskapacitet 
d. engagere sig personligt og kropsligt. 

Jeg vil særligt understrege det sidste punkt. Vi akademikere er - under påskud af at 
det ikke gør nogen strukturel forskel - tilbøjelige til i vort privatliv og gruppeliv 
fuldt ud at acceptere og nyde den borgerlige livsstil som giver os de midler vi får 
som belønning for vort bidrag til undertrykkelsen og udbytningen af resten af 
befolkningen herhjemme og i den tredje verden. Jeg mener det er nødvendigt at 
betale med sin person, sin tid og sine penge, som et vilkår for at kunne udøve den 
autonome intellektuelle position vi påstår at vi vil påtage os. Kun en koldsindig 
viden kan få betydning for engagementet. Men kun engagement sikrer en 
koldsindig viden 
7. når det gælder faget pædagogik, vil jeg i dag mere end nogensinde hævde at det 
som ikke måske, men helt sikkert savnes i dansk pædagogik172, er videnskab. For 
mere end 40 år siden oprettede fakultet på impuls af min forgænger Knud Grue-
Sørensen et Institut for teoretisk pædagogik173. Jeg har i mere end snart 25 år 
forsøgt at opretholde den intention, mod alle odds. Det er stadigvæk det eneste 
                                                 
172 jf. Callewaert, S: (1994): "Om det som (måske) savnes i dansk pædagogisk forskning". Dansk 
pædagogisk Tidsskrift. Nr. 4, pp. 226-232. Også i Petersen, K.A. & M. Nørholm (eds.) (2002): 
Videnskab & engagement. HEXIS - forum for samfundsvidenskabelig forskning og Forlaget PUC, 
Viborg-Seminariet, pp. 72-83 
173 Instituttet blev oprettet i 1959 - ifølge Kampmann, J. et al. (u.å./2004): LÆRING - KULTUR OG 
SUBJEKTIVITET. Statens Humanistiske Forskningsråd, Forskningsstyrelsen, bilag 5, p.71.  
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institut i hele Danmark som har pædagogik som videnskabsfag fra bachelor til 
ph.d., undervisning og forskning på sit program. Jeg mener det er en væsentlig 
opgave at genoprette et Institut for teoretisk pædagogik på Københavns Universitet 
med international pædagogik som speciale. 

VIII. Bourdieu og den videnskabelige kritik af hans 
hovedværk 
Når vi nu har benyttet tiden til at situere den voldsomme kritik af Bourdieu de 
sidste syv år for hans politiske engagement og hans kritik af bl.a. massemedia, kan 
det være på sin plads at se et øjeblik på den mere faglige kritik af hans sociologiske 
forskning. 

Det er ofte understreget at der ikke findes så mange kritiske studier af 
Bourdieus værk. En af forklaringerne er at det ofte tager så lang tid at arbejde sig 
ind i dette store og sværtlæste, teknisk avancerede forfatterskab som kræver brede 
kundskaber i mange discipliner, at man ikke kommer længere end til at forstå og 
måske videreføre det i sin egen forskning. Ellers har kritikken længe i store træk 
været den samme: Determinisme. 

Den skandinaviske kritik har ofte reproduceret den nordamerikanske som 
kommer fra en vis progressistisk uddannelsesforskning (Henry A. Giroux174, 
Michael W. Apple175 osv.) og går ud på at teorien er en ensidig deterministisk 
reproduktionsteori som lukker af for ethvert handlingsperspektiv. Bl.a. Loïc 
Wacquant176 har forsøgt at vise hvor forståelig, men fejlagtig den kritik er. 

I og med at Bourdieus værk er blevet oversat til engelsk og mange andre sprog, 
og at receptionen af hans værk i det engelsktalende miljø har været så vigtig, har 
man i Norden muligvis tabt kontakten til udviklingen i Frankrig lidt eftersom man 
trods alt ikke altid læser fransk, og eftersom den franske debat ikke er blevet 
oversat. Man kan hente kundskaber om alt dette i en lille publikation som ellers er 
noget overfladisk og ikke giver så meget nyt om Bourdieu selv, et specialnummer 
af det franske populærvidenskabelige tidsskrift Sciences Humaines177 som også 
indeholder en oversigtlig præsentation af hele Bourdieus virksomhed med mange 
fine billeder af ham. Der kan man også læse hvad hans argeste kritikere, som 
professor Alain Touraine178, professor og chefideolog Jeffrey Alexander179, 
medieforskeren Dominique Wolton180 eller hans tidligere medarbejder Jeannine 
Verdès-Leroux181 havde at sige om ham. Desværre gentager disse kritikere efter 
min mening i dette nummer lidt hastigt den samme misvisende, overfladiske kritik 
som de har fremført i mange mange år. 

                                                 
174 Henry A. Giroux - holds the Global Television Network Chair in Communication Studies  at 
McMaster University. 
175 Michael W. Apple - John Bascom Professor of Curriculum & Instruction and Educational Policy 
Studies, University of Wisconsin, Madison. 
176 Loïc Wacquant - professor of Sociology and Research Associate at the Earl Warren Legal 
Institute, University of California at Berkeley og Researcher at the Centre de Sociologie européenne 
du Collège de France. 
177 L'Oeuvre de Pierre Bourdieu. Særnummer af tidsskriftet Sciences Humaines. Nr. 1, 2002.  
178 Alain Touraine - professor, directeur d'Etudes à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris 
179 Jeffrey Alexander - professor of Organisational Behaviour and Human Resources, University of 
Michigan 
180 Dominique Wolton - directeur de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), Paris 
181 Jeannine Verdès-Leroux - historienne à l'Institut d'Etudes politiques de Paris (IEP) 
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Disse kritikere kritiserer Bourdieu udefra, dvs. ud fra et diametralt modsat 
perspektiv. Det gælder Touraine og hans aktionsforskningsorienterede sociologi af 
sociale bevægelser eller Raymond Boudons182 studier af social mobilitet. I det hele 
taget er det en gennemgående kritik af Bourdieu at han ikke systematisk har 
diskuteret fremstående kollegers arbejde når de omhandlede de samme 
problemer. Hvis man ikke ved det fra andre sider, lærer man sig ikke hos Bourdieu 
hvad de andre har sagt, og hvad han mener om det, andet end implicit gennem at 
man får en alternativ forklaring. Dette er sikkert sandt i nogen udstrækning, og det 
har sikkert at gøre med magtkampen i feltet i en by som Paris med dens kolossale 
koncentration af højtuddannede, hvor man holder sig i front ved at ignorere 
hinanden. Det er også en konsekvens af at Bourdieu, uden at han vidste det fra 
begyndelsen, men mere og mere eksplicit går efter at oprette et nyt paradigme 
inden for feltet som erstatter andre paradigmer end dem som de arge kritikere 
repræsenterer, nemlig strukturalismen og fænomenologien. Det kommer til et 
punkt hvor der bogstaveligt talt ikke længere findes tilstrækkelig fælles grund for at 
diskutere værker som ligger uden for både det man er for, og det man er imod. 
Men hvis det nye paradigme ikke bliver det fremherskende, kommer man til 
at sidde lidt mellem to stole, hvilket Bourdieu indirekte selv erkender i Science de 
la science et réflexivité (2001) når han i sin auto-socioanalyse peger på at hans 
elever ikke har gjort de samme stjernekarrierer som han selv, men er blevet 
placeret i udkanten og i andenrangspositioner i feltet i Frankrig. 

Men dernæst er det faktisk ikke helt sandt at han kun har set sit eget arbejde 
som værdifuldt. Ud over hans stadige læsning og oparbejdning af de store 
internationale forfatterskaber, og vel at mærke på en bred front - filosofi, historie, 
lingvistik, litteratur, kunst, antropologi - har han desuden gjort et stort stykke 
arbejde for at introducere mange alternative teorier og metoder ved siden af sin 
egen. Det er gennem Bourdieus publicering af oversættelser af etnometodologerne, 
helt frem til det forord til Aaron Cicourels183 bog om det medicinske blik184 han 
skrev et par måneder inden sin død, at disse strømninger overhovedet blev kendt i 
Frankrig, 30 år før de blev genaktualiseret af den amerikanske 
socialkonstruktionisme. Dem han egentlig har undladt at diskutere med, er et par af 
hans kolleger i Paris: Boudon, Touraine osv. Men også hans personlige ven 
Foucault: Kritikken af Foucault bliver mere og mere artikuleret efter Foucaults død 
i 1984, mest i de allerseneste værker185. Også Habermas bliver kun sparsomt 
konfronteret. Med Habermas og Foucault har vi to indbyrdes modsatte ekstreme 
positioner som begge er meget forskellige fra Bourdieus tredje position, skønt den 
afgørende forskel er at Habermas og Foucault er og bliver filosoffer som når alt 
kommer til alt anser sig for at være dispenseret fra selv at beherske det sociologiske 
håndværk. 

Fremstående uddannelsesforskere som Antoine Prost186 og Georges Snyders187 
har helt fra begyndelsen forkastet Bourdieus syn på uddannelsessystemet, og har 
fortsat med at positivere sig om skolen som en progressiv kraft på alle niveauer. I 
deres publikationer forvanskes Bourdieus teori kraftigt, men i hovedsagen handler 

                                                 
182 Raymond Boudons - professeur émérité à Centre d'Études Sociologiques de la Sorbonne à 
l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 
183 Aaron Cicourels - professor, Departments of Cognitive Science, Paediatrics and Sociology, 
University of California, San Diego 
184 Cicourel, A. (2001): Le raisonnement médical: une approche socio-cognitive. Collection Liber, 
Seuil 
185 Jf. Callewaert, S. (forthcoming): "Bourdieu's critique of Foucault". Theory, Culture and Society. 
186 Antoine Prost - professeur d'histoire émérite à l'université de Paris I 
187 Georges Snyders - professeur émérité de Sciences de l'éducation, Université Paris V 
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det om en fuldkommen forskellig tilgang. Bourdieu har ikke betragtet den 
republikanske, borgerlige, kulturradikale uddannelsesideologi og politik som 
løsningen, men som problemet. Omtrent som jeg anser at seminariernes gyldne 
treklang, RUC/DPU/AUC188-varianten eller den grundtvigianske variant i 
Danmark ikke er løsningen, men problemet. 

Dette til forskel fra den schweiziske uddannelsessociolog og pædagog Philippe 
Perrenoud189 som i en strøm af interessante publikationer har udviklet og uddybet 
Bourdieus analyser i en række spændende bøger. For eksempel i Métier d'élève et 
sens du travail scolaire190. Eller til forskel fra Christian Baudelot191 og Roger 
Establet192 som på deres egen måde har radikaliseret Bourdieus analyser i en række 
spændende bøger hvor i det mindste Baudelot har fortsat med også at arbejde 
sammen med Bourdieu. 

Mere interessant end disse lidt gamle, slidte kontroverser, er en ny generation af 
konstruktive skarpe kritikere som kommer til orde i et samleværk under ledelse af 
Bernard Lahire193 Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et 
critiques194. Det er fagsociologer og ofte også statsvidenskabmænd som i den 
senere tid har været meget optaget af hans teorier om staten og det politiske - jf. 
også Bourdieus Propos sur le champ politique (2000). 

Det interessante ved den kritik er at den retter sig mod andre punkter end den 
som har været fremherskende i forbindelse med skolen. Den retter sig mod habitus-
teorien, men ikke som tidligere for i al evighed at påstå at den er deterministisk, 
hvilket den jo så åbenlyst ikke er hvis man ellers kan læse, men for at hævde at den 
giver for lille mulighed for at forklare mangfoldigheden hos dem der ellers 
deler eksistensvilkår195. Og den anden kritik, som også allerede fandtes hos en del 
af de medarbejdere som gik deres egne veje, men nu kommer styrket tilbage, og 
som også findes hos for eksempel Margaret S. Archer196, nemlig at habitus-teorien 
lægger for stor vægt på det førbevidste, inkorporerede, og lader hele den 
komplekse struktur af mere bevidste former af kundskab som vejledende for 
handling spille for lille rolle. Kort sagt er det de mest originale sider af Bourdieus 
handlingsteori som er under angreb. 

Min spontane reaktion er at gå i defensiven eftersom det nu igen, men fra en 
anden indfaldsvinkel end i skoledebatten, kan være det krænkede nye mellemlags 
skolastiske kultur og sociale placering som går til angreb. Men analyserne er meget 
intelligente og værd at studere nærmere i for eksempel Bernard Lahires antologi. 

                                                 
188 Roskilde Universitetscenter (RUC), Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Aalborg 
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190 Perrenoud, P. (1994): Métier d'élève et sens du travail scolaire. ESF, Paris. 
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Laboratoire de sciences sociales, Ecole normale supérieure, Paris 
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193 Bernard Lahire - professeur de sociologie à l'Ecole normale supérieure de Lyon 
194 Lahire, B. (dir.)(1999): Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques. La 
Découverte, Paris 
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Archer and Pierre Bourdieu". In: Petersen, K.A. et al. (eds.): The Network Society and the Demand of 
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Jeg har i alle disse år, når jeg har truffet Bourdieu selv, i Paris, i Stockholm eller 
her på mit institut i København, og når jeg har truffet en del af hans aktuelle eller 
tidligere medarbejdere, haft en bestemt oplevelse af at hans person og værk og 
måde at lede forskningsmiljøer, lige så meget som indholdet af hans skrifter, har 
fungeret på en måde som delte vandene. For min egen del har jeg oplevet en 
mærkværdig, umiddelbar, tavs indforståethed i vore personlige holdninger og i det 
professionelle arbejde, som var gensidig. Jeg opdagede ham som den der bragte de 
modsætninger jeg havde kæmpet med i den første halvdel af mit voksne liv, på 
begreb, så de kunne håndteres konstruktivt. 

Men ikke alle har haft den oplevelse, heller ikke blandt dem som har arbejdet 
sammen med ham intensivt i mange år. Visse personer har givet indtryk af at 
Bourdieu var omringet af mennesker som kritikløst beundrede og forherligede 
ham. Til dem kan man måske i visse henseender regne Patrick Champagne197, 
Rémi Lenoir198, Dominique Merllié199 og Louis Pinto200 som skrev en mere læsbar 
metodebog i Bourdieus ånd201. Pinto publicerede desuden en separat monografi: 
Pierre Bourdieu et la théorie du monde social202. Visse personer har uafbrudt 
samarbejdet med ham i det ene store projekt efter det andet tilsyneladende uden 
problemer, som for eksempel alle de medarbejdere fra tidligere som stadigvæk er 
med i La Misère du Monde (1993) Visse er ophørt ikke bare med at være 
kritiske, men har også personligt afbrudt kontakten (som for eksempel Jean-
Claude Passeron203, Jean-Claude Chamboredon204 og Claude Grignon205) og i nogle 
tilfælde båret på et stort nag (Verdès-Leroux). Grignon & Passerons værk Le 
Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature206 
og Passerons bog Le raisonnement sociologique207 er to kritiske værker af tidligere 
medarbejdere som gik deres egne veje. I skrifterne ved Bourdieus dødsfald blev det 
sagt at Bourdieu og Passeron havde truffet hinanden i de sidste måneder. Mange 
har genfundet hinanden i fælles aktiviteter efter hans død. 

Luc Boltanski er den som måske har skabt det største selvstændige empirisk-
teoretiske værk af alle kritiske forhenværende medarbejdere. Det er fra en 
kommentar af Boltanski ved Bourdieus død at jeg låner udtrykker at Bourdieu mere 
og mere var blevet en agitator i stedet for en videnskabsmand (jeg kan ikke 
genfinde referencen, men jeg tror det er i specialnummeret af Sciences Humaines, 
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202 Pinto, L. (1998): Pierre Bourdieu et la théorie du monde social. Albin Michel, Paris 
203 Jean-Claude Passeron - directeur d'Etudes à l' EHESS (L'Écoles des Hautes Études en Sciences 
Sociales) 
204 Jean-Claude Chamboredon - directeur d'Etudes à l' EHESS (L'Écoles des Hautes Études en 
Sciences Sociales), Paris 
205 Claude Grignon - directeur de recherche, Laboratoire de la Consommation à l'INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique ) d'Ivry  
206 Grignon, C. & J-C. Passeron (1989): Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en 
sociologie et en littérature. EHESS/Gallimard, Seuil, Paris 
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2002). Jean-Michel Chapoulie208 med sin lysende studie om gymnasiet i Frankrig: 
Les Professeurs De L'enseignement Secondaire: Un Metier De Classe Moyenne209 
har jeg oplevet som en af dem der har fjernet sig fra Bourdieu som leder uden at 
være fagligt uenig, men fuld af nag. Allerede i begyndelsen af 80'erne erklærede 
han over for mig at Bourdieu var død som sociolog! 

Jeannine Verdès-Leroux's pamflet Le savant et la Politique. Essay sur la 
terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu210 er det mest ekstreme tilfælde af en 
rasende anklage fra en tidligere medarbejder som hævder at teorien er totalt 
inkohærent, kun tjener Bourdieus personlige ambitioner og er ude efter at eliminere 
andre teorier med terroristiske metoder. 

Naturligvis må man gå ud fra at man ikke kan være en opkomling fra provinsen 
og i en periode på 40 år skabe et stort forskermiljø og forskeruddannelses-miljø, 
gennemføre et større kollektivt projekt hver fjerde år, publicere en epokegørende 
bog hvert andet år, lede et spændende tidsskrift og en serie udenlandske værker, 
være professor på Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales og Collège de 
France, og slutte som en af verdens fem store sociologer fra anden halvdel af 
forrige århundrede hvis man ikke har været besat af en kolossal ambition om og 
vilje til at skabe noget selv. Det kan vel ikke undgås at dette leder til personlige, 
faglige og professionelle konflikter hvis det desuden foregår i den akademiske 
verden og i Paris som er skånselsløse pladser hvor alle kæmper mod alle, særligt i 
netop disse år med radikale omvæltninger. 

På den anden side må man jo erkende at stort set ingen anden sociolog af hans 
format har gjort sig så store anstrengelser for eksplicit at studere sin egen 
disposition, position og positionering i det sociale rum af hans herkomst, i det 
sociale rum af i dag, i det videnskabelige felt, gennem gentagne forsøg på auto-
socio-analyse (i indledningen til Le sens pratique211, forskellige interviews i 
Choses dites212, dele af Homo Academicus (1988), i et antal tidsskriftartikler, i 
Méditations Pascaliennes (1997) og Science de la science (2001)). Et arbejde som 
tydeligvis føres videre i annoncerede publikationer såsom Le Bal des 
célibataires213, Interventions (2002) og et uafsluttet manuskript om forholdet 
mellem liv og død214. 

For mig personligt har han været en elskværdig, hengiven, ydmyg kollega som 
viste en ubegribeligt stor interesse for mit arbejde, bl.a. i Afrika. Andre har oplevet 
ham som en arrogant stræber som var i stand til at gå over lig for at opnå sine mål. 
Atter andre er snarere med årene blevet kritiske mod visse træk i hans teori og har 
forsøgt at korrigere, modificere den, udvikle alternative veje på egen hånd. 
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Uddannelsesvidenskab, videnskab eller 
professionsviden?215 

(Paper præsenteret den 26. januar 2005, på Uppsala Universitet, 
Utbildningsvetenskapliga Fakulteten.) 
Gustave Callewaert 

To forskellige måder at være radikal på 
Så længe jeg har været med i arbejdet med de formelle uddannelsessystemer, det 
vil sige skolen i alle dens niveauer og former, hvilket ikke er det samme som 
pædagogik, har jeg med en vis forhåbning og irritation konstateret at der hele tiden 
findes to måder at være radikal på, det vil sige at være beredt på radikalt at ændre 
det bestående. 

Én måde var forvaltnings-teknokratiets radikalitet bakket op af 
konsulentfirmaer og universiteternes bestillingsforskning og relateret til 
socialdemokratiske, men efterhånden mere og mere halvt neoliberale halvt 
neokonservative, politiske programmer. Dette konsortium forsøger hele tiden at 
vælte den træge masse af forældre, skolelærere og enkelte traditionelle forskere 
omkuld. De skal have en ”overhaling”, en ”omgang”, som det hedder i det 
officielle dokument. De skal lære at det de har gjort, er forkert, og de skal lære at 
gøre alt på en radikalt anderledes måde. Den anden måde at være radikal på, 
fandtes i de forskellige såkaldte radikale strømninger som kom nedefra, mest 
synligt efter 1968 eksplosionen, mest udtalt på universiteterne og relateret til den 
nye venstreorientering.  

Med min baggrund i Pierre Bourdieus216 studier har jeg altid syntes at disse to 
former for radikalitet burde udelukke hinanden, men jeg var tvunget til at 
konstatere at de nemt kunne alliere sig med hinanden, sådan som det var tilfældet i 
reformuniversiteter som fx Universität Hannover, Roskilde Universitetscenter osv. 
Og jeg har aldrig følt mig rigtig godt tilpas ved mit felt med disse to typer af 
radikaliteter på banen fordi jeg mente ikke jeg tilhørte nogen af dem, og fordi jeg 
ikke brød mig om at de havde en vis tilbøjelighed til, i det mindste i al stilhed, at 
alliere sig med hinanden. For da fik jeg en fornemmelse af at det som jeg gerne 
selv ville gøre, nemlig arbejde med pædagogik som videnskab og med den 
videnskabelige forskeruddannelse, i stigende grad blev marginaliseret eller stort set 
umuliggjort. 

Angrebet på det som jeg betragter som pædagogik som videnskab, blev 
udmøntet på forskellige fronter. 

En front var den videnskabsteoretiske front (Opdragelse og undervisning er 
aktiviteter som kun kan udføres og kun kan studeres ud fra et kontekstbundet 
kvalitativt aktør-orienteret indefra perspektiv som med udgangspunkt i en 
idealforestilling kan kritisere det bestående og derfor kan underbygge konkrete 
                                                 
215 Denne tekst udgør den danske udgave af Staf Callewaerts hedersdoktor-forelæsning ved 
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Larson har også gennemlæst manuskriptet. 
216 Bourdieu, Pierre, født 1. august 1930 og død 23 januar 2002, Frankrig, professor i sociologi. 
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handlingsanvisninger for praksis). Derfor kan kun visse begrænsende paradigmer 
inden for de sociale videnskaber stå model. Selv den såkaldte kritiske pædagogik, 
inspireret af Frankfurterskolens Kritiske Teori217, forstærkede den strømning selv 
om den ikke var lige så eksklusiv og ekstrem. 

Denne strømningens modpart i den teknokratiske sfære bekymrede sig ikke 
særligt om videnskabsteori eller teori overhovedet. Her var man vant til at indsamle 
såkaldte fakta, oftest administrativ statistik og survey-data, og at udregne 
korrelationer på en totalt ureflekteret måde og i en blanding af management teknik 
og anvendt erhvervs- og nationaløkonomi. Et pragteksempel på hvor ureflekteret 
dette kan udformes er OECD's policy-dokument, som går under betegnelsen PISA 
(Programme for International Student Assesment). Videnskabsteoretisk er den en 
hybrid. 

Disse to modeller er på papiret helt uforenelige, men jeg mener at et nærmere 
studium skulle kunne vise hvordan de flyder sammen i alle mulige policy-
dokumenter, konference-papers og i den eksperimentelle virksomhed som et utal af 
”Learning Lab's” der pludselig blev indrettet overalt. Jette Steensens arbejde med 
sin afhandling og med Lärom-projektet på Uppsala Universitet218 har, som en del 
andre, lagt grunden for den type analyse som jeg her forsøger at føre videre219. 

Her findes forskellige koblinger: mellem for eksempel den såkaldte ”evidence 
based best practice” model med kontrollerede eksperimenter som ifølge Bush-
administrationen220 er den eneste strengt videnskabeligt videnskabelige metode, 
eller den såkaldte standard eller ”competence based” model for praksis, styring og 
evaluering på den ene side, og det sejrstog af nye læringsteorier inspireret af den 
såkaldte aktivitets-teori og kultur-teori eller af socialkonstruktionismen på den 
anden side. Det som forener disse på papiret uforenelige paradigmer har, når de 
opererer på markedet, en ambition om at lave ”social science that matters”, 
videnskab som gør en forskel i praktikken - i følge et udtryk fra den danske 
organisationssociolog Bent Flyvbjerg i en bog med samme navn221. 

På det teoretiske plan er rationalismen et klart fælles træk. Det er ikke den 
klassiske rationalisme som hævder at vore klare og enkle begreber om 
virkeligheden, gælder for de observerede fænomener eftersom disse fænomener er 
formede efter vore begreber, men den rationalisme som nationaløkonomien har 
populariseret og som forstår den sociale virkelighed som et produkt af ”rational 
choice”. Den ideologi mødes med visse grundpiller fra det senmoderne. Fx 
marxismen der også ser den sociale virkelighed som en historisk formning af en 
naturlig virkelighed som man fortsat kan omforme. Men den tror ikke på at 
historien kører efter plan, vilje og behag, ikke efter vore begreber, men i og med at 
                                                 
217 Callewaert, Staf (2000): ”Socialisation”, In: Olesen, Søren Gytz (Eds.): Pædagogiske praktikker. 
Om symbolsk magt og habitus i pædagogisk arbejde, pp.50-65. Og Køppe, Simo (2004): 
”Frankfurterskolen”, In: Bjerg, Jens (Eds.): Gads Psykologisk leksikon, pp.183-184 
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også familienære signaler. Skolevæsnet er blevet pålagt hyppige målinger af elevernes og skolens 
præstationer med programparolen: No child left behind-lovgivningen der pålægger skolerne 
standardtest. 
221 Flyvbjerg, B. (2001) Making social science matter. Cambridge University Press, Cambridge. 
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vi møjsommeligt tager den ballast vi allerede bærer på, med i beregningen. Eller 
den mødes med postmodernismens påvisning af det irrationelle grundlag for vor 
rationalitet som sætter skarpe grænser for modernitetens hovmod. 

Disse grundpiller fra det senmoderne er blevet udvandet til en slags generel tro 
på at ”everything goes”, alt kan byttes mod noget andet, alt kan fabrikeres, af 
enhver og af dem som vil slutte sig sammen. I ekstreme tilfælde kan man sige at 
den sociale virkelighed er det vi gør den til, eller snarere det vi opfatter den som, 
eller hvordan vi benævner den. Den som kontrollerer definitionen af situationen og 
virksomheden, kontrollerer også virksomheden. Menneskelig virksomhed er 
tilskrivning af mening og diskurs, social videnskab er meningsforståelse og 
diskursanalyse, konstruktion af en konstruktion. Sproget er ikke bare et medie, men 
selve virkeligheden. 

På det politiske plan er det fælles et beredskab til at vælte det eksisterende 
samfund omkuld, eller alle eksisterende samfund. Jo mere førmoderne i u-landene, 
desto mere moderne, i i-landene: Teknokrati og progressivisme er i slægt med 
hinanden, og repræsenterer en sokkel som hele det postmoderne står på. 

Desuden har jeg hele mit liv i egenskab af menneske og medborger haft et klart 
udtalt politisk engagement og arbejdet for en socialistisk samfundsforandring i vest 
og en national befrielse i kolonilandene, hvilket også indebar en politisk 
stillingtagen til hvordan arbejdet med det formelle uddannelsessystem kunne tage 
plads i en sådan strategi. Derimod så jeg ikke mit videnskabelige arbejde som 
grunden for denne konkrete politiske stillingtagen, men som et slags 
rengøringsarbejde som skulle gøre det muligt for praktikeren selv at slås  om den 
daglige virkeligheds gestaltning. Og først og fremmest som et oprør mod de 
herskende ideologiserende kvasi-videnskaber. 

Nogle eksempler på alliancen mellem radikaliteter med 
modsat fortegn 
I begyndelse af 1980´erne da jeg netop efter tre år på Aalborg Universitet var 
blevet professor i pædagogik på Institut for Pædagogik på Københavns 
Humanistiske Fakultet, havde den teknokratiske uddannelsesforvaltning og de 
progressive slået deres pjalter sammen i et forsøg på at undergrave pædagogikfaget 
på universiteterne, i forskningsrådet, i tidsskrifter og bøger, for at erstatte det med 
noget som kaldtes ”uddannelsesforskning”, 20 år før man i Sverige med 
”utbildningsvetenskap” fik en efterfølger. I et interview med fortalerne for denne 
radikale ændring som man kan læse om i min afskedsbog fra Københavns  
Universitet: ”Videnskab og engagement”·, forsøgte jeg uden resultat at modarbejde 
den udvikling. For mig var den også en smule bizar - med min svenske baggrund. 
Jeg havde jo, ganske vist som sociolog, men hele tiden involveret i det 
pædagogiske felt, oplevet den næsten eksklusive indretning af faget, 
institutionerne, forskningen vedrørende skole, og skolen set fra de styrendes 
indfaldsvinkel som værende uhørt snæver og stærkt utilfredsstillende. Og jeg havde 
ledt med lys og lygte efter de få personer som interesserede sig for hele feltet, for 
dets filosofiske og historiske og kulturelle aspekter, for andre paradigmer end en 
slags empiristisk socialpsykologi osv. Så jeg havde svært ved at se hvad man i 
Danmark kunne vinde ved at gå samme vej, selv om man i Danmark, måske for 
meget, havde betonet en slags praktisk åndsvidenskabelighed. 
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I slutningen af 1980´erne kom jeg til Namibia222 sammen med Lars Dahlstrøm 
og Daniel Kallos, begge fra Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet. Det var 
på initiativ af SIDA (Styrelsen för internationellt Utviklingssamarbete, Stockholm) 
og FN, men på SWAPO's regning223, for at undersøge hvordan det eksisterende 
skolesystem kunne komme til at agere med en kommende blandet regering under 
SWAPO's ledelse. Der blev vi mødt af seks amerikanske universitetsprofessorer 
som repræsenterede et konsortium af konsulentfirmaer og universiteter under 
ledelse af professor R. Morgan fra Florida State University som havde startet sin 
virksomhed i Sydøst Asien i 1960´erne parallelt med USA's krig i Vietnam, for at 
forhindre en spredning af kommunismen. Delegationen havde bedt om at møde 
repræsentanterne fra det andet radikale land, Sverige, så vi kunne trække i samme 
retning. Det radikale bestod i at man med alle midler skulle undgå fremkomsten af 
et skolesystem med dannede lærere som skulle uddanne dannede elever, for det 
fører kun til en dannet middelklasse som den økonomiske udvikling ikke har behov 
for og som kan blive politisk radikal. Det som er nødvendigt, er selvstyrende 
skolebøger og lærere som har ét års uddannelse og som kan administrere elevernes 
arbejde med bøgerne. Samtalen gik ikke så godt og i de kommende år skulle vi 
komme til at bekæmpe hinanden det bedste vi kunne under en ministers 
vagtsomme øje, en minister som var på vor side, men som syntes at man godt 
kunne blande Skinner med Piaget - for pengenes skyld.  

For bare et par uger siden kunne jeg se hvordan samme slags børn i Etiopien har 
erstattet al undervisning i kernefag på alle højstadieskoler- og gymnasier over hele 
landet med lærerløse lektioner udsendt af ”Faculdare Unissa de Sarandi” i Pretoria 
via parabol-antenne. At det med radikalitet var alvorligt ment, ikke bare fordi man 
var radikal overfor det traditionelle, opfattede jeg først da jeg opdagede at et 
medlem af det team som skrev forskellige kapitler af deres håndbøger, også var 
forfatter til en lysende analytisk bog om skolen i u-landene: ”Growing Up Modern” 
af Bruce Fuller224, senere professor i Harvard og Berkeley. Han viste at moderne 
skole i et u-land blot var en kulisse og måske ikke behøvede at være mere for at 
kunne fylde den rolle ud som den var tiltænkt. Her var begge former for radikalitet 
gået direkte op i en højere enhed, nogle vil sige ”gået op i røg”. (Om alt dette kan 
man læse i min lille bog: ”Society, Education and Curriculum”)225. 

                                                 
222 Work group: Educational research in developing countries. Coordinator Mikael Palme. 
Utbildningsforskning i utvecklingsländer förutsätter å ena sidan insiktsfullt bruk av vetenskapliga 
traditioner och redskap inom discipliner som sociologi, antropologi, lingvistik, historia och didaktik, å 
andra sidan gedigen kunskap om och kontakter i utvecklingsländerna. Nätverket Utbildningsforskning 
i utvecklingsländer samordnas från SEC (Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi), 
ILU (Institutionen för lärarutbildning), Uppsala universitet. Deltagarna representerar olika universitet, 
högskolor och discipliner och förenas i ett intresse av att bidra till kvalificerad svensk forskning på 
området. Särskild tonvikt läggs vid studier av afrikanska länder söder om Sahara. Nätverket, som fått 
miljöstöd från Sarec för perioden 1999—2001, samlar för närvarande forskare med erfarenhet från 
forskning och utvecklingsarbete i länder som Guinea-Bissau, Etiopien, Tanzania, Zimbabwe, 
Moçambique, Sydafrika och Namibia. 
Kontaktpersoner för nätverket är Mikael Palme och Carol Benson. Övriga forskare bakom nätverkets 
ansökan till Sarec är Donald Broady, Uppsala universitet; Gustave Callewaert, Köpenhamns 
Universitet; Jan-Erik Johansson, Göteborgs universitet; Wiggo Kilborn, Göteborgs universitet; Valdy 
Lindhe, Uppsala universitet; Oleg Popov, Umeå universitet; Christopher Stroud, Centrum för 
tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 
223 SWAPO blev som organisation formet i 1959 i sydvest Afrika, det der i dag er Namibia, for at stå 
imod Sydafrikas herredømme. SWAPO's guerillas ledtes af Sam Nujoma og begyndte at angribe med 
støtte fra Angola. I 1966 blev SWAPO anerkendt af de Forenede Nationer, FN, (UN) som den 
legitime regering i Namibia, og vandt uafhængighed ved valget i 1989. 
224 Fuller, Bruce (1992): Growing Up Modern, Routledge. 
225 Callewaert, Staf (1998): Society, Education and Curriculum, Department of Education, Philosophy 
and Rhetoric, University of Copenhagen. 
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Man kunne også nævne den nuværende neoliberale regering i Etiopien som taler 
om at hele systemet skal have en ”overhaling”. Eller den ovennævnte PISA-
undersøgelse226, som efter 40, 30, eller 20 år fortsat forsøger at påtvinge alle en 
uddannelsespolitik udarbejdet af erhvervsøkonomer i samarbejde med 
fagdidaktikere, som mener at alle pædagogisk kompetente aktører er problemet og 
ikke løsningen. Her møder man en teknokratisk og økonomistisk statistik, 
kombineret med en klar centralstatslig styring, med de nyeste læringsteorier og et 
svagt afkog af neoliberale økonomiske og politiske ideologier. Og de har det til 
fælles at de har svært ved at skjule deres foragt for pædagogik som videnskab, 
uanset om den er filosofisk, historisk, kulturel, sociologisk, psykologisk, didaktisk, 
almen didaktisk, eller koncentrerer sig omkring aspekter af skolefag, 
universitetsfag eller videnskabsfag: Uddannelse betragtes rent instrumentel. 
Uddannelsessystemet er til for, og kun til for, på kortest mulige tid at lære så meget 
som muligt af det som er umiddelbart nyttigt primært for økonomien og 
forvaltningen, i en passende dosering fra minimum til maksimum fordelt over 
hierarkiet af samfundsklasser, alder og køn.  

Det der er mindre morsomt er at man hundrede gange i alle mulige 
sammenhænge har vist at sådan fungerer det ikke og at det heller ikke kan fungere 
på den måde. Men det betragtes som forvredne hjerners indvendinger som viser at 
man ikke kan overlade det pædagogiske til pædagoger, men skal have økonomer 
og specialister i organisation, management og kommunikation i ledende stilling. 

Det borgerlige universitets forvandling 
Hvis man for et kort øjeblik lægger politik til side og beskæftiger sig med hvad 
universitetet skal arbejde med, så består universitetets officielle opgave i 
opretholdelse og udvikling af kundskab om kundskab - og om naturen og 
samfundet, det som Immanuel Kant kaldte for universitets kritiske funktion227. Og 
på den anden side består den af en statsautoriseret professionsuddannelse for 
embedsmænd, professioner og servicearbejdere. Fra opkomsten som et relativt 
autonomt lag af lærere og studenter ved siden af kirken, kongen og adelen, øver 
dens status af offentlig indretning som stræber efter en finansiel og intellektuel 
autonomi, og til den nuværende tendens til at organisere universitetet som et privat 
foretagende hvor videnskaben helt er kommet i baggrunden. Hvis man blader i 
universitetskataloget på vore universiteter er det ofte meget svært at gennemskue 
hvilken videnskab eller disciplin som er referencepunkt for kurset. Alt er defineret 
ud fra de former for viden som man har tænkt skulle være nyttige for en 
erhvervsudøvelse af en eller anden slags. Måske har denne vending fra videnskab 
til professionsviden i måden at lægge undervisningen i grunduddannelsen tilrette 
på, fundet sted så tidligt som i U68 (Uddannelsesudredningen 1968). Og kom så 
ikke og sig at dette alene gælder for grunduddannelsen og ikke for 
forskeruddannelsen. For sagen om oprettelsen af uddannelsesvidenskaben, nu ikke 
i Danmark men i Sverige, viser at det netop er forskningen og forskeruddannelsen 
det gælder. For mig er det halvt vellykkede halvt mislykkede forsøg på ad politisk-
administrativ vej at skabe en ny videnskab næsten rørende, men i virkeligheden 
ganske farlig og under alle forhold en forkert løsning på et forkert problem. 

                                                 
226 PISA, Programme for International Student Assessment, OECD. 
227 Kant, Immanuel: The Conflict of the Faculties, transl. and introd. by Mary J. Gregor 1992, 1979. 
xxxiv, 221 s. University of Nebraska Press Parallel English and German text, ISBN: 080327775x 
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Pædagogik findes som et fag på universitetet verden over, på 
samfundsvidenskabelige fakulteter (fx Sverige) eller på humanistiske fakulteter (fx 
Danmark) hvor det desuden findes på et separat pædagogisk universitet, Danmarks 
Pædagogiske Universitet fra 2000, samt overalt i læreruddannelsen dvs. på 
universitetet, på högskolor (Sverige) og på seminarier (Danmark). Som fag har 
pædagogik udviklet sig fra praktisk filosofi eller psykologi (eller både og), men 
selv i nogen grad frigjort sig fra begge disse fag med krav på at være en egen 
empirisk videnskab ikke bare på egen arena, men med et eget formelt 
kundskabsobjekt, det vil sige under hvilken videnskabelig indfaldsvinkel arenaen 
studeres, og med en egen teori og metode. Desuden har der lige siden Rousseau 
været en pædagogisk refleksion som har været anledning til pædagogiske 
bevægelser med egen litteratur, egentlig på linie med den akademiske ”would be”-
videnskab med samme navn: Frøbel, Pestallozi, Grundtvig, Freire, O'Neil, Eliott. 

Da faget blev oprettet på et universitet for første gang i Danmark i begyndelsen 
af 1960´erne kaldtes instituttet: Institut for Teoretisk Pædagogik, for dermed at 
markere at instituttet ikke arbejdede med en eller anden professionsuddannelse, 
ikke engang i sin grunduddannelse, men alene med pædagogik som videnskabsfag. 
Men den prisværdige ansats blev fejet bort af 68´ernes omvæltning, og instituttet 
kom til hovedsageligt at uddanne seminarielærere, embedsmænd og konsulenter 
samt en lille gruppe forskere. Da regeringen ville oprette en afdeling for 
universitetspædagogik for at lære universitetslærerne hvordan de skulle klare 
60´ernes fremmarch, gik Grue-Sørensen, daværende professor ved Københavns 
Universitet, op på barrikaderne for at forsvare forskellen mellem videnskabsfag og 
professionsuddannelsesfag. Som professionsuddannelsesfag fandtes pædagogik på 
seminarierne og på Danmarks Lærerhøjskole (senere fra 2000 Danmarks 
Pædagogiske Universitet, DPU) som var seminarieelevernes 
efteruddannelsesinstitution. 

Tre forskere ved universitet i Uppsala, Ulf P. Lundgren228, Donald Broady229 og 
Karin Anna Petersen, har vist at man på frugtbar måde kan benytte Durkheims 
opdeling i pædagogik som kunst, som praktisk teori og som videnskab230. Kunst er 
kunnen i handling, den praktiske teori er en systematisk refleksion over kapaciteten 
til at løse problemer på området, videnskaben er beskrivelse og forklaring af og om 
hvorfor fænomenet ter sig som det gør. En opdeling som virker ganske enkel og 
rimelig og som i princippet skulle kunne anvendes på alle områder, fx lægekunst, 
medicin, biokemi231. 

Men så krydses denne håndfaste opdeling af hele uddannelseseksplosionen, 
sociale omstruktureringer, og udviklingen af kundskabs- og færdighedsområder, 

                                                 
228 I dag er Ulf P Lundgren: Professor i pedagogik, specielt uddannelsespolitik og pædagogisk 
filosofi. Uppsala Universitet. Ulf P Lundgren disputerede 1972 i Göteborg og fra 1975 var han 
professor ved Lärarhögskolan i Stockholm, hvor han en kort tid i begyndelsen af 1990'erne var rektor. 
Hans forskning under denne tid drejede sig først og fremmest om: læreplansteori og sproganalyser af 
kommunikation i klasseværelset. I 1990'erne var han generaldirektør for Skolverket. Han har også 
været formand for: læreplanskomiteen, barnomsorgs- og skolekomiteen og 1999 års skolelovskomite. 
Lundgren har haft en række forskellige internationale opgaver blandt andet indenfor OECD.  
229 Donald Broady: Professor ved ILU, Institutionen för lärerutbildning, Uppsala Univeristet. Broady, 
Donald: "Pedagogik som praktisk teori", pp 105-115 i Kunskapens villkor. En antologi om 
vetenskapsteori och samhällsvetenskap (red. S. Selander), Studentlitteratur, Lund, 1986 Broady, 
Donald: "Skolmästarkonst och vetenskap", Artes, årg. XXV, nr 1 1999, s. 80-85. 
230 Durkheim, Emile (1975): Opdragelse, uddannelse og sociologi. Carit Andersens forlag 
231 Karin Anna Petersen: Universitetslektor, docent, ved Pedagogiska institutionen, Uppsala 
universitet Se fx følgende: Petersen, Karin Anna (1995):”Kunst, praksisteori og videnskab”, I: FS 13 
NYT, nr.1/95, pp.34-44. Petersen, Karin Anna (1995): ”At udforske medicinske praktikker”, I: 
Praktikteori i Sundhedsvidenskab, Akademisk Forlag, pp. 07-13. 
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både teoretisk og praktisk. Al kundskab må være videnskab for at være noget andet 
end det alle ved og kan, noget man kan få højere status af og blive bedre betalt for; 
universiteterne befolkes mere og mere af forskellige kategorier af 
mellempraktikere på mange områder; man opfinder kategorien ”forskning” som 
ikke falder sammen med hverken videnskab, praktisk teori eller kunst, men som 
kan bedrives inden for alle tre områder. Denne ”efterforskning”, som jeg gerne vil 
kalde det, anvender mere og mere visse standardiserede metoder til data-
indsamling og analyse, metoder som man låner fra videnskaben og forvandler til 
instrument for praktiske teorier. Langsomt skabes der to nye bærende myter som i 
dag er kommet til vejs ende med `”evidence based best practice”: rigtig praktik er 
baseret, ikke som man plejede at sige det inden for medicin før i tiden, nemlig på 
videnskab og efterprøvet erfaring, men kort og godt på forskningsresultater; og 
videnskab er  for praktikeren  at tage sådanne relevante forskningsresultater frem. 

Det vil sige: man har vendt op og ned på videnskabsbegrebet. Og det eneste 
miljø jeg kender som med jævne mellemrum protesterer voldsomt mod den 
drejning når den nærmer sig deres eget domæne, er ikke det medicinske eller det 
tekniske, men naturvidenskabsfolk. For dem er den definition af videnskab absurd 
og farlig. Ikke fordi de ikke vil være nyttige, ikke fordi de ikke mere end nogen 
andre skulle være omringet af og i nogen måde involveret i hele den privat-
økonomiske og politiske kamp om retten til at komme først eller tjene penge på 
anvendelse i teknik og teknologi, men fordi de ved at de er fortabt når der bliver 
vendt op og ned på logikken. Nogen må være optaget af kun at løse gåden. Kun det 
– og ikke bare som et første skridt. For man kan ikke forstå verden hvis man kun 
søger at forbedre den: den ”giver sig bare” hvis man tager den for hvad den er, som 
det bundt af reelle muligheder som ligger i den faktiske kontingente realisering. 
Man fatter aldrig hvordan det er beskaffet,  hvis man kun er interesseret i sådanne 
aspekter, variabler som man vil kunne manipulere med, gøre noget ved. At 
forbedre verden eller bruge den er noget andet der følger en anden logik. Ja, selv en 
modsat logik. Det har jeg forsøgt at vise i mange papers; bla. i: Towards a general 
Theory of Professional Knowledge and Action (i en dansk version ”På vej mod en 
generel teori om professionel viden og handlen” 232). Det vil sige: 
uddannelsesvidenskab tenderer kunsten at være rent praktisk professionsviden, og 
dermed progressivt at udelukke videnskab.  

 
 

Kort historisk oversigt over udviklingen af faget i anden 
halvdel af det 20'ende århundrede fra synsvinkelen: 
Videnskab, professionsviden, praktisk kundskab. 
For at undgå at det virker som om jeg selv netop i dette øjeblik opfinder alt dette, er 
det godt at tage et skridt tilbage og se hvor i litteraturen og undervisningen på de 
samfundsvidenskabelige fakulteter denne problematik er blevet systematiseret. 

                                                 
232 Callewaert, Staf (1999): ”Towards a generel theory of professional Knowledge and Action”, I: 
Nordisk Pædagogik, (Journal of Nordic Educational Research) nr. 4, pp.209-222.  Og: Callewaert, 
Staf (2004): ”På vej mod en generel teori om professionel viden og handlen”, I: Petersen, Karin Anna 
(ed): Praktikker i erhverv og uddannelse, Akademisk forlag 2001; genoptrykt i forlaget Frydenlund, 
2004; pp. 123-147. 
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I første omgang kan man gå tilbage til et utal af håndbøger i videnskabsteori 
som udkom fra og med 1970´erne for at genskabe en vis orden i den 
mangfoldighed som havde afløst den herskende ureflekterede empirisme. Man 
bliver da konfronteret med en serie ismer, lad os sige positivismen, den 
hermeneutiske fænomenologi, den kritiske teori, marxismen. Desværre savnes da 
ofte den teknokratiske rationalisme som jeg tror hele tiden har haft en større 
betydning end positivismen, som kunne være helt forskellige ting lige fra Comte til 
Wiener-kredsens logiske positivisme. Den teknokratiske rationalisme regner med 
to dimensioner. Den ene dimension er bestemmende for den sociale handlens mål 
hvilket man forventer at politikken skal skabe konsensus omkring, med en 
håndsrækning fra filosofien, noget som i den senere tid er genopstået i form af det 
såkaldte værdi-grundlag for virksomheder, forvaltninger, skoler, stater og nationer.  

Den anden dimension er viden om midler til at opnå målet. Og her regner man 
med resultatet af empiriske studier af naturlig eller eksperimentel praksis som viser 
hvad der virker og hvad der ikke virker, eller hvad der virker bedst i retning mod 
målet. Og man kan umiddelbart se at de store problemer bliver til en mål middel-
model anvendt på menneskelig handlen og til gensidig artikulering af mål og 
midler. Derudover er der det svære ved at finde frem til tilstrækkeligt 
generaliserbare resultater for at de skal kunne være relevante udover noget der 
ellers mest ligner et etnografisk ”case study”. Den slags videnskab er i 
virkeligheden snarere en praktisk viden i teoretisk forklædning, og den fungerer 
som en selvopfyldende profeti: det er kun hvis man allerede har indrettet den 
sociale virkelighed efter standardiserede skabeloner og styringsmekanismer at den 
virkelighed lader sig studere med en mål middel-model.  

Samfundsvidenskab af den type gjorde ikke krav på at være videnskabelig når 
det gælder målet som ikke betragtes som noget der kan afgøres kognitivt, men er et 
vurderingsspørgsmål, måske politisk eller etisk underbygget. Målet låner man helt 
enkelt. Det får blandt andet til følge at alle evalueringsstudier teknisk set er 
umulige og egentligt u-videnskabelige, fordi man ikke kan kontrollere resultatet i 
forhold til intentionen; det er ikke muligt at fremdrage operationelle definitioner af 
intentioner eller mål, sådanne som ikke blot fandtes på papir, men observerbart og 
iværksat.  

Deraf kommer forslaget om at vende om på målstregen, beskrive resultatet, 
forklare dets opkomst og se om man på vejen falder over noget af det som er 
fremstået som mål eller intentioner. Dette er den eneste rigtige model, men den 
diskuteres overhovedet ikke længere for nu er evalueringen vigtigere end selve 
virksomheden, og man evaluerer for fuld kraft uden at bryde sig om at det faktisk 
er en kulisse man sætter på teaterscenen.  

Under hele perioden har den type forskning, mere eller mindre inspireret af 
modellen om kontrollerede eksperimenter, været fælles for medicin, store del af 
sociologi, psykologi og pædagogik. Det har bidraget til at man fik en slags 
tværgående monopol på videnskabelighed med lægerne som ”ypperstepræster”. 
Det hele koncentrerer sig altså om at finde det rette/bedste middel, dvs. en praktisk 
fremgangsmåde, alt fra resocialiseringen af uartige børn, at lære subtraktion med 
trecifrede tal fra sig, eller at lære at tale tysk med henblik på 
handelskorrespondance. 

Intet af dette er forkert så længe man ved hvad man gør og ikke tror at det er 
videnskab eller at det er det hele eller det eneste. 

Det er da også denne type af samfundsvidenskab som har været fremherskende 
siden århundredeskiftet 1900 for at kunne tjene den sociale ingeniørkunst med den 
viden som den behøvede, og som har fejret sine triumfer med velfærdsstaten. 
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Paradigme-oprøret har rettet sig imod den ofte ikke-teoretisk reflekterede model, 
og det ruller faktisk uformindsket videre skønt man skulle tro at man med den 
absolut relativistiske konstruktionisme ikke kan komme længere i den ene retning. 
Reaktionen mod den ekstreme subjektivisme forklarer måske Bourdieus uventede 
succes, opkomsten af den kritiske realisme, eller selv marxismens genopstandelse 
endnu en gang. Ligeså de stærke neokonservative regeringers forsøg på at banke 
universitetsverdenen tilbage til behaviorismens og positivismens glanstid, hvis man 
ikke gør det endnu enklere for sig selv ved helt at afskaffe både videnskabsfaget og 
læreruddannelsen233. 

Allerede denne opremsning af ismer skjuler det grundlæggende problem, 
nemlig adskillelsen mellem videnskab som beskrivelse og forklaring af den 
eksisterende sociale virkelighed, og videnskab som allerede fra starten går til den 
sociale virkelighed med en kritisk eller teknokratisk grundholdning, som vil 
fortælle hvordan den (onde) virkelighed kan blive god, som ikke alene et 
følgespørgsmål, men som selve grundintentionen - og som udleder den approach af 
en opfattelse af den sociale virkeligheds ontologiske beskaffenhed.  

Trods det at han ikke selv var en empiriker, er det nok Jürgen Habermas234 som 
mest har bidraget til at skabe i hvert fald et overblik over videnskabsteori i sin bog 
om samfundsvidenskabernes logik fra 1970235 og senere i værket om 
kommunikativ handlen fra 1981236. Det mest originale i dette overblik er dets 
detaljerede nuancering og Habermas´ specielle interesse for kulturvidenskaberne. 
Det sidste er samtidigt en problematisk side af værket eftersom han er tilbøjelig til 
at se kultur som N. Chomsky237 ser sprog, nemlig som et regelsystem der tillader 
en kalkule. Kulturvidenskaberne, for eksempel lingvistik, skulle således bestå i at 
rekonstruere ytringer som produkt af det bagvedliggende regelsystem, noget som 
Bourdieu har opponeret mod på det stærkeste ved at hævde at også kulturelle 
handlinger eller ytringer ikke følger regler skønt de opviser regelmæssigheder; 
derimod følger de praktiske strategier238. 

Ellers har Habermas jo på et tidligt stadium skabt overblik ved at opdele 
samfunds- og kulturvidenskaberne efter tre typer kundskabsinteresser snarere end 
typer af teorier og metoder:  

- empirisk-analytiske videnskaber om objektive naturlige og sociale 
forhold med henblik på at kunne anvende, respektive manipulere, dem i 
en strategisk handlen. Den videnskab gør krav på at være sand i 
betydningen: arbejder man efter den, virker det. 

- hermeneutiske videnskaber om menneskelige ytringer som skal tolkes: 
tolkningen skal være intersubjektivt kommunikerbar og diskuterbar, 
deres domæne er den kommunikative praksis, sproget 

                                                 
233 Goodson, Ivor, Andy Hargreaves (2003): Professional knowledge, professional lives, studies in 
education and change, Open University Press, Maidenhead, Philadelphia, Berkshire, England, 
SL62QL. Og Petersen, Karin Anna (2005): ”Ivor Goodson - en kort introduktion til et forfatterskab”, 
In: Kirsten Beedholm, Frits Hedegaard Eriksen, Søren Gytz Olesen (Eds.), Gjallerhorn Pædagogisk 
Tidsskrift, nr. 1-2005, Viborg CVU midtvest. 
234 Habermas, Jürgen, født 18 juni 1929 i Düsseldorf, Tyskland. Professor emeritus i filosofi ved 
Johann Wolfgang von Goethe Universität i Frankfurt am Main. 
235 Habermas, J. (1970): Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.  
236 Habermas, J. (1981): Theori des kommunikatives Handelns. Bd. 1 & 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
237 Chomsky, Noam, født 7. december 1928 in Philadelphia, Pennsylvania, USA, professor i 
lingvistik.  
238 Se fx Bourdieu, Pierre (1977): Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, 1977 
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- videnskaber om mellemmenneskelig praksis som skal bidrage til 
bevidstgørelse af og befrielse fra en tredobbelt undertrykkelse, den som 
naturen, samfundet og vi selv udøver: videnskaben skal være kritisk, 
fungere som bevidstgørende og befriende. Videnskaben angiver det 
som er rigtigt at gøre 

- I de senere værker kommer en fjerde dimension til. Videnskaber om 
jeg'ets forhold til sit eget indre som oplevelse og den måde på hvilken 
dette indre åbenbares: det kriterium som videnskaben gør krav på at 
kunne hævde om åbenbaringen af den indre oplevelse, er dets ægthed, 
autenticitet, til forskel fra et forstyrret indre liv eller en forstyrret 
kommunikation. 

Det interessante ved disse forskellige typer af videnskaber er at de tilslutter sig 
forskellige former for handlen, kommunikation og viden, former som alle gør krav 
på at kunne hævde en særegen kognitiv valør, henholdsvis at være sand, at være 
forståelig, at være rigtig, at være ægte. Frem for alt i Theorie des Kommunikativen 
Handelns og senere værker taler Habermas stærkest om muligheden for at studere 
og karakterisere menneskelig social handlen på en videnskabelig måde, det vil sige 
som et fejlbarligt produkt af en kombination af forklaring og forståelse, gennemført 
som en åben undersøgelse hvor alene det mere overbevisende argument gælder 
som gør krav på sandhed og universaliserbarhed. 

Man har fejlagtigt tilskrevet Habermas en teori om at man kan opstille en 
universel substantiel moral. Habermas er værdirelativist når det gælder 
substantielle etiske spørgsmål, men fastholder at spørgsmålene kan diskuteres 
kognitivt og fejlbarlighed afgøres. Det er en af de mange uløste gåder i svensk 
pædagogik hvorfor Habermas og Kritisk Teori ikke har spillet nogen rolle med 
undtagelse af enkelte forskere som fx Christer Fritzell239. Pædagogik hører ellers til 
under praksisvidenskaberne eller handlingsvidenskaberne, sammen med økonomi, 
sociologi og sociolingvistik. Lige marginal er den hermeneutiske fænomenologi, 
fra ArneTankrell240 til Per-Johan Ödman241, selv om man flittigt vifter med 
fænomenologien i et utal af afhandlinger og opgaver. Fænomenografien er en 
mindre marginal foreteelse som intet har med fænomenologi at gøre242. 

Nogle basale stipulationer om hvad der er videnskab 
Meget groft sagt er det det videnskabsteoretiske landskab, jeg har bevæget mig 
rundt i og mange andre med mig. Nu vil jeg i første omgang trække nogle 
præliminære stipulationer der afgrænser feltet, frem - sådan som jeg ser det. De vil 
ikke blive diskuteret yderligere. 
1. Jeg er ikke beredt på at slås for én bestemt anvendelse af ordet videnskab. Hvert 
forsøg i den retning er dødfødt fordi ordet i den grad er blevet ladet med prestige 

                                                 
239 Christer Fritzell, Professor i  Pædagogik, didaktisk indretning, Växjö Universitet 
240 Arne Trankrell. Professor i pædagogik og pædagogisk psykologi ved Stockholms Universitet frem 
til sin død i 1984 
241 Per-Johan Ödman, professor emeritus fra Lärerhögskolan i Stockholm, Se fx: Ödman, Per-Johan 
(1979): Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, Almquist & Wiksell Förlag, 
AB, Stockholm. Og Ödman, Per-Johan (1995): Kontrasternas spel. En svensk mentalitets och 
pedagogikhistoria; Bokförlaget Prisma, Stockholm. 
242 Callewaert, Staf (2003): ”Om Bourdieu, fænomenologi og fænomenografi. I anledning af en 
analyse af Ference Martons fænomenografi”, In: Fra Bourdieus og Foucaults verden, Pædagogisk og 
sociologi, diskurser og praktikker efter det moderne, Akademisk, Tid & tanke, pp.331-348.  
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og magt så man må regne med at al form for viden før eller senere gør krav på at 
være videnskabelig. Der findes ingen anden vej at gå end at sige hvad man mener 
og være stædig som et æsel. 
2. De fleste overvejelser som jeg skal formulere her, er fortsat meget generelle og 
forsøger at udpege et åbent felt af mulige positioner. Men en substantiel definition 
af en videnskab står altid alene da det drejer sig om den eller den videnskab, og det 
er på samme tid noget historisk. Om det meste her på jorden findes der (endnu) 
ingen videnskab; fremkomsten af en videnskab er altid betinget af den u-
videnskabelige viden som den søger at erstatte, så det er på sæt og vis 
charlatanerne som bestemmer hvad der før eller senere bliver videnskabeliggjort. 
Ukyndighed og undertrykkelse betinger hvad der kommer i gang. Både Theodor 
Adorno243 og Gaston Bachelard244 har ret: videnskaben er negativ. Den arbejder på 
at etablere hvordan det ikke forholder sig. Den siger ikke hvordan man skal gøre, 
men at vi har taget fejl.  
3. Så, spørgsmålet om hvorvidt pædagogik er en videnskab anser jeg fortsat som 
ikke rigtigt afgjort; men jeg har argumenteret for at de første 100 sider af 
Bourdieus & Passerons bog: La Reproduction 245 og alle empiriske studier som er 
udkommet både før og efter for at eksplicitere det, er kandidat til at være ikke kun 
uddannelsessociologi, men en fuldfærdig pædagogisk teori som forklarer hvordan 
det at blive voksen hænger sammen i forskellige samfund og kulturer. 

En svensk innovation måske - 
Uddannelsesvidenskaben 
Hvordan ser jeg da på det nyeste svenske påfund, den nye disciplin 
”Utbildningsvetenskap” som næsten af rent politiske grunde var ved at blive en ny 
videnskab? Hvis vi skal gøre en lang historie kort, kan man beskrive opkomsten af 
”Utbildningsvetenskap” i Sverige på følgende måde: 

                                                 
243 Adorno, Theodor W. Er født 11. september 1903, kaldet: Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno i 
Frankfurt am Main og død 6. august i Visp, Wallis, Schweiz. Adorno var sociolog, filosof, 
musikteoretiker og komponist og professor i Sozialphilosophie ved Institut für Sozialforschung 
Frankfurt am Main og ledte parallelt hermed sammen med Max Horkheimer Institut für 
Sozialforschung in Frankfurt/Main. Adorno regnes sammen med Horkheimer og Herbert Marcuse for 
Frankfurterskolen og Kritisk Teoris fædre. 
244 Bachelard, Gaston født 1884, død 1962. Bachelard beklædte i årerne 1940 lærestolen i 
videnskabernes historie og filosofi ved Sorbonne, Paris. Bachelard, Gaston (1976): Nej'ets  filosofi. 
Efter: La philosophie du non (1970), Stjernebøgernes Kulturbibliotek, VINTEN, 167 p. 
245 Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970): La Reprodution. Eléments pour une théorie du systèm 
d’enseigment. Paris: Èditions de Minuit. (på engelsk: Reproduction in Education, Society and 
Culture. London: Sage 1977). Se også: Callewaert, Staf, Bengt A. Nilsson (1976): Samhället, skolan 
och skolans inre arbete” Lunds Bok och tidsskrifts AB, 120 p. 
Callewaert, Staf, Bengt A. Nilsson (1980): Skolkalssen som ett socialt system, lektionsanalyser, 
Lunds Bok och tidsskrifts AB, 400 p. 
Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1976 august): Uddannelse og bevidsthed. 
Munksgaard, Uddannelsesforlagt, 205. Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1976 
oktober): Skole, ideologi og samfund, Munksgaard, Uddannelsesforlaget.153 p. Begge böger 
publicerede året efter på svensk: Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1977): Skola, 
ideologi och samhälle. Ett kommenterat urval franska texter av Bourdieu/Passeron, 
Baudelot/Establet, Poulantzas, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 174 p.ALMAserien 79. 
Berner, Boel, Staf Callewaert, Henning Silberbrandt (1977): Utbildning och arbetsdeling. Ett 
kommenterat urval franska utbildningssociologiska texter av Chamnoredon/Prévot, Grignon, Gorz, 
Bisseret, Illich/Verne, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 235p. ALMAserien,100.  
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I 1990-erne kan man konstatere en stigende utilfredshed med hvordan 
læreruddannelsen blev gennemført af universitet og högskolerne246 hos såkaldte 
”stake holders”, altså alt fra ministeriet, de politiske partier, lærerfagforeninger, 
kommunerne osv. Utilfredsheden retter sig især mod de pædagogiske institutioner i 
to henseender: dels mod forskeruddannelsen som de har eneret til og som dermed 
udelukker både læreruddannelsesinstitutioner og faginstitutioner fra at være med til 
at organisere forskeruddannelsen specifikt inden for deres områder; dels 
spørgsmålet om hvordan man generelt forvalter faget eftersom man fra 
læreruddannelses side, men også fra politiker side og forvaltningen, mener at 
Pedagogiska Institutionens grunduddannelse, i daglig tale: peddans 
grunduddannelses,247 deltagelse  i læreruddannelsens undervisning og 
forskeruddannelsen, tenderer til at være akademisk i dårlig forstand, det vil sige 
handle om alt eller intet og i hvert fald ikke være specielt relevant for 
læreruddannelsen. For at sige det endnu skarpere: den er ikke er praksisnær. Det 
her er et spørgsmål om:  

- magt 
- penge 
- erkendelse af værdien af én bestemt kunnen frem for en anden - af visse 

investeringer 
- den umiddelbare nytteværdi af den undervisning og forskning som betales 

af statsmagten der håber på at få kontrol med processen og resultatet 
- lærerkandidaternes og lærernes evige klage over at de ingenting lærer af 

værdi under deres uddannelse på universitetet, noget som mærkværdigvis 
ikke lægges lärarhögskolorna til last, men derimod de pædagogiske 
institutioner. 

Dette scenario er ikke uden paradokser eftersom der vel ikke findes et eneste land 
på jorden hvor den pædagogiske forskning og forskeruddannelsen helt og holdent 
har været underlagt skolepolitikken og skoleforvaltningens reelle eller påståede 
behov for kundskaber der skulle kunne underbygge beslutninger. Men med tanke 
på drejningen bort fra det sociologiske og mod læring som en individuel diskursiv 
konstruktion kunne man måske sige at nu var turen kommet til eleverne (og 
lærerne) ikke i klasserummet, men i alle mulige rum, og at det område var 
tilsidesat. Desuden havde nogle af de mest fremstående professorer og forskere i 
årevis sagt at pædagogik var didaktik eller i hvert fald en praktisk teori der mere 
eller mindre var påvirket af alle de idealistiske, subjektivistiske, individualistiske, 
interaktionistiske og konstruktionistiske diskurser som man især har kunnet læse i 
udenlandske publikationer. 

Imidlertid havde også statsmagternes embedsmænd og konsulenter været på 
kursus og konference og lært at stave til både et og andet om informations- og 

                                                 
246 På svensk ligger læreruddannelserne enten i regi af universiteterne eller i regi af högskoler – 
modsvarende i Danmark Centre for Videregående Uddannelser, CVU-regi. De hører under samme 
lov: Högskoleloven. Uagtet fx i Uppsala at læreruddannelsen har været i regi af universiteterne, så har 
Institutionen for lärarutbildningen, ILU, haft en lidt speciel status i det samlede universitetsregi. Se fx 
projekt LÄROM, der sammenligner svensk og dansk læreruddannelse inden for og uden for 
universiteterne, under ledelse af professor Sverker Lindblad og professor Staf Callewaert. 
247 Peddan er forkortelse for Pedagogiska Institutionen, modsvarende Institut for Filosofi, Pedagogik, 
Retorik, Københavns Universitet hvor man kan studere pædagogik fra bachelor til ph.d.-niveau. I dag 
ligger Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik under Institut for Medier, Erkendelse og Formidling 
som er et nyt institut pr. 1.1.2004. Instituttet er et resultat af en sammenlægning af Institut for 
Filosofi, Pædagogik og Retorik og Institut for Film- og Medievidenskab. 
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videnssamfundet, om en økonomi som opererer med symboler, om den 
internationale konkurrence, om først og fremmest at favorisere de højt begavede 
uden at lade de svage i stikken, om målstyring og evaluering, om standarder og 
kompetencer osv. osv. Og på samme tid fandtes der også folk som læste Pierre 
Bourdieu med Donald Broady, Michel Foucault248 med Thomas Popkewitz249 og 
Sverker Lindblad250, fænomenografi med Marton251 osv., men det virkede ikke som 
om det generede nogen eftersom grundlaget lå fast: det handler om skolen og intet 
andet, det handler om at producere en viden som gør en forskel i praktikken; 
afhandlingen eller forskningsrapporten skal med få ændringer kunne trykkes som 
lærebog … i det mindste. Det vil sige: en meget stor del af det som historisk og 
internationalt udgør faget (pædagogik) som måske er et videnskabsfag, og i hvert 
fald et professionsfag, som refererer til veletablerede videnskaber som filosofi, 
historie, økonomi, sociologi, lingvistik osv, er borte eller dukker kun sporadisk op. 
Faget  er i bedste fald en praktisk teori, i værste fald en mundtlig fremstilling af 
hvordan man gør, laver fejl, gør bedre. 

Men det var ikke tilstrækkeligt. Nu skulle alle få sig ”en omgang”, ”en 
overhaling”. Nu ville man rent politisk oprette en ny læreruddannelse og en ny 
videnskab som skulle være identisk med det som lærerne blev uddannet i. Men så 
snart det skulle defineres så kom, som en kanin ud af en troldkarls hat, den 
velkendte praktiske teori uden øvelser frem med sine forskellige forgreninger og 
retninger. Men i sidste øjeblik blev man bange for sit eget overmod, og derfor blev 
det ikke til en ny videnskab, og ikke engang til et nyt forskningsråd, men en komite 
som, viste det sig, delte penge ud nogenlunde som før. Et nyt fakultet eller 
fakultetsnævn så imidlertid dagens lys. Den eneste bestående forskel er måske at 
man, ikke i princippet, men de facto, har tvunget tre slags forskeruddannelser frem 
og dermed også tre slags forskning:  

- en teoretisk-pædagogisk variant 
- en læreruddannelses variant 
- en fagdidaktisk variant 

som er præcis der hvor de altid har været og som kommer til at se ud præcis som 
før, men som nu deler pengene og hatten. Lidt tilspidset og med et eksempel fra et 
helt andet område kunne det se sådan ud: nu kan man blive doktor i guitarspil som 
virtuos, som en god spillelærer, ved at vide alt om guitarspil lige fra de doriske 
tonearter til Pablo Casals. Om det er en fordel at man bliver enten det ene eller det 
andet, det tvivler jeg på. På den anden side ved/kan kandidaten vel altid lidt mere 
                                                 
248 Foucault, Michel levede 1926-1984. Han var fransk idehistorier og filosof og professor ved 
Collège de France fra 1969. Oprindeligt var Foucault uddannet psykologi og studerede bla. filosofi 
hos Louis Althusser. Se: Foucault, Michel (2000): Klinikkens fødsel, Hans Reitzels Forlag, 275p. 
Efter Naissance de la clinique, copyright 1993, ”Quadrige”.  
249 Popkewitz, Thomas S. er professor i curriculum og instruction på the UW-Madison School of 
Education, USA. Hans interesseområder inkluderer ”the political sociology of curriculum, 
educational reform & change, teacher education, educational research, and comparative education.”, 
Popkewitz blev den 28 september 2004 æresdoktor på det katolske universitet i leuven, og var 
Visiting Fellow, efteråret 2004 på Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland. 
250 Sverker Lindblad blev  Fil Kand i Göteborg 1971. Fil Dr 1976, docent 1980, samt professor i 
pedagogik 1994 vid Uppsala universitet. Professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet 2004.  
Sverker Lindblad arbetar vid Enheten för Lärande i Vuxenutbildning. Han är framför allt intresserad 
av frågor som behandlar "det politiska" i vid mening inom pedagogiska system och processer. Av 
särskilt intresse är inramningen av fenomen som utbildning och undervisning och hur dessa 
verksamheter skapas i praktiken - under de omständigheter som är för handen i olika konkreta 
sammanhang. Till detta kommer intresset för olika typer av internationella jämförelser - med de 
möjligheter dessa jämförelser ger och de problem som de skapar.  
251 Professor ved:Department of Education and Educational Research, Göteborg University.  
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af enten det ene eller det andet. Men ingen er vel kommet i tanker om at foreslå at 
man opretter en ny videnskab som går ud på at kunne lære nogen hvordan man 
spiller guitar… 

Et andet resultat som kan give stabilitet, er at det i hvert fald blev om ikke et nyt 
selvstændigt fakultet, så i hvert fald et nyt fakultetsnævn direkte under rektoren, 
ved siden af de pædagogiske institutioner som hører under det 
samfundsvidenskabelige fakultet. Det vil sige ensomt frit svævende i den blå luft, 
som de små ”putties” på barokmalinger. Begge fag er nu, uanset om man ser dem 
som videnskabsfag, som praktiske teorier eller som kunst, uden klart afgrænset 
identitet på alle tre områder, med det man i Sverige plejer at kalde deres ”uppdrag”. 
Ingen af dem har videnskabsfaget eller et domæne afgrænset af en videnskabelig 
indfaldsvinkel, som deres opgave.  

Det som måske er det mest forbavsende er at eftersom udgangspunktet var at 
læreruddannelsen var inadækvat og bagud og ikke opsamlede det faktum at stort 
set alle institutioner med humanistisk, samfundsvidenskabeligt og 
naturvidenskabeligt fakultet har med læreruddannelsen at gøre, så ender man med 
at have en løsning hvor de enkelte fag, inklusive fagdidaktikken, mere end 
nogensinde før står alene – dog  nu med egen forskeruddannelse. Den ikke faglige 
del af læreruddannelsen står alene; teoretisk almen pædagogik står alene; men 
spørgsmålet er om den vil få studenter og doktorander, det vil sige penge… 

Det vil sige at så vidt jeg kan se opnår man ikke det som er det virkelige 
problem, nemlig at læreruddannerne, de lærerstuderende samt lærerne fortjener at 
få, ikke en anden rangs, men en almindelig videnskabelig grunduddannelse og 
forskeruddannelse. Jeg mener at man i stedet skulle have dels en videnskabelig 
grunduddannelse i  ét problemfelt  og i ét skolefags didaktik, afvekslet med 
observationspraktik, og dels skal have tre års erhvervsarbejde under supervision og 
med en basisløn. 

Det som specielt læreruddannelsen savner, er ikke kunstfærdighed eller praktisk 
teori; det den savner, er på den ene side videnskab og aktiv deltagelse i forskning, 
og på den anden side erhvervserfaring når det gælder de studerende. Lærerne på 
læreruddannelserne (lärarhögskolorna) skal ikke have en bachelor, ikke en master 
degree, ikke en ph.d. i praktisk teori, hvilket er det de er bedst til i forvejen. De skal 
have chancen for at lære nyt, at tage en master degree eller en ph.d. i en eller anden 
del af et videnskabsfag - det de ikke er gode til. 

Der er en dyb kløft mellem læreruddannerne og de som arbejder med teoretisk 
pædagogik. Den kløft råder man ikke bod på ved at forklare at praktisk teori er det 
samme som eller ligeværdigt med videnskab, eller måske mere ”to the point” end 
videnskab, for det er ikke sandt hverken intellektuelt eller socialt og det mærkes 
overalt. 

Det afgørende spørgsmål handler ikke så meget om man har disputeret eller ej, 
har en forskeruddannelse eller ej, men hvad ens grunduddannelse og 
forskeruddannelse og praktiske erfaring har drejet sig om.  

Forudsætninger for og konsekvenser af min måde at se 
på ”uddannelsenvidenskaben” 
Naturligvis er forudsætningen for hele mit ræsonnement at praktisk fornuft ikke er 
tillempet teori, men en fornuft som eksisterer i sin egen ret, med sin egen logik. 
Samt at videnskab ikke drejer sig om, heller ikke i human- og socialvidenskaberne, 
at teste forskellige fremgangsmåder for at finde de bedste, som om det var det 
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teknokratisk mest effektive. Og at man går ud fra at det mest effektive er det man 
skal vælge, eller overhovedet kan vælge. Men sådan er det ikke: man vælger ikke 
rigtigt, og det som sker, er langt fra det mest effektive.  

Så vi skal have videnskab, og videnskab skal handle om at beskrive og forklare  
det som rent faktisk sker - på tværs af alle planer osv. - og hvorfor det sker, og 
dermed udstikke et vist handlerum som forskellige sociale aktører med modsatte 
interesser kan skyde sig ind på og agere på med egen kraft og ud fra egen 
bedømmelse. Videnskabelige forskningsresultater er ikke det som en praktisk teori 
eller kunstfærdighed bygger på eller som skal tillempes, men en reference som 
informerer om en tilstand og et handlerum. Men det som sociale aktører eller 
individer vil, kan, eller skal gøre er meget mere og meget andet end den reference.  

Første gang jeg forsøgte at sige hvad pædagogik som videnskab er, efter min 
mening, var netop det jeg sagde i artiklen: ”Undervisningsforskning och social 
reproduktion”, skrevet sammen med Ulf Lundgren252.  Senere, i: Videnskab & 
Engagement 253 som gengiver et antal sådanne stillingtagener fra perioden 1976-
2002, blev dette første bidrag glemt, noget der med det samme gav mange 
implikationer. 

Empirisk videnskab drejer sig om hvad der er, det vil sige i første omgang om 
det som er et fuldbyrdet faktum, og det vil sige det som er tilbage af det forgangne. 
Ikke bare den ene kontingente mulighed som tilfældigvis blev realiseret, men det 
bundt af få andre alternativer som lå i kortene og som viser sig som randbetingelser 
for det som rent faktisk blev gjort. Det som videnskaben er ude efter er 
årsagsforklaringer. På disse to punkter er jeg enig både med Pierre Bourdieu og 
med Margaret Archer og den kritiske realisme254. Fænomenet er en proces mellem 
struktur, agentur, interaktion og den enkeltes indre samtale, siger Archer. Det er en 
historisk-social virkelighed som lever af sammenhænge der ikke er lineære eller 
deterministiske, men tendentielle og relationelle. Metoden indebærer at man 
systematisk vandrer mellem objektivering for at kunne håndtere indbyggede bias 
(fordomme), inklusive forskerens egen, og subjektiveringen som går tilbage til den 
subjektive praktiske sans som er motoren, men som den udenforstående forsker nu 
forstår indefra, bedre end agenten selv forstår den. For agenternes handlen ved 
mere end agenten selv kan sige. Videnskaben er kritisk, ikke fordi den altid 
allerede fra begyndelsen holder den faktiske elendighed op imod en utopi, men 
fordi den taler om det som er, selv om ingen tror det. At foreskrive et 
handlingsalternativ er altså ikke videnskabens opgave.  

Hvad så med aktionsforskning   
Med det udgangspunkt vil jeg komme tilbage til den fordring om at være praksis-
nær som er blevet stillet uddannelsesvidenskaben. Jeg vil hævde at det skal den 
ikke være, og det kan den ikke være, for i så fald er det ikke videnskab, men netop 
praktisk sans, eventuelt systematisk konstrueret praktisk sans, eksperimentelt 
verificeret praktisk sans, etableret og indøvet u-praktisk sans, kunne man sige. 
Videnskab kan ikke være praksis-nær, den må lægge distance til praksis. Det 
                                                 
252 Callewaert og Lundgren (1976): ”Undervisningsforskning och social reproduktion”. I: Svante 
Lundberg, Staffan Selander, Ulf Öhlund (1976): Jämlikhetsmyt och klasseherravälde. En antologi om 
skola och utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen. Bo Cavefors Bokförlag, pp. 74-94 
253 Callewaert, Staf (2002): Videnskab og Engagement. Hexis, samt forlaget PUC, Viborg-Seminariet, 
254 Se: ”Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem ”Kritisk Realisme” og Margaret S. Archers 
og Pierre Bourdieus sociologi”, I: Videnskab &Engagement, Hexis, Forum for 
samfundsvidenskabelig forskning & forlaget PUC, Viborg-Seminariet, pp. 84-113. 
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gælder også for erhvervspraktik. Vi ved jo at kandidater i praktikken mest af alt 
lærer det de helst ikke skal lære og ikke selv skal gøre, selv om man har valgt 
praktikpladserne med en vis omsorg. Det er for eksempel blevet sagt at der findes 
lærerkandidater som fx aldrig har afholdt en prøve, rettet en prøve eller givet en 
karakter, eller i det mindste hørt nogen fortælle om hvordan man gør. Selv at skrive 
en prøve, at blive rettet, at få karakter har man jo lang erfaring med, i det mindste 
fra tidligere, ikke nødvendigvis nu. I et interview om uddannelsesvidenskaben i 
”Universitetslæreren” 14/2004 undrer Ulf P. Lundgren sig over sådanne brister i 
uddannelsen og signalerer at der findes meget forskning herom. Spørgsmålet er 
hvilken forskning han taler om, for han mener vel ikke forskning om hvordan man 
instruerer lærerkandidaten i noget, eller lader ham øve det, men om hvorfor der 
findes karakterer, deres effekter, alternativer osv. Kun det sidste har med en 
videnskabelig uddannelse at gøre. Man skal også have fået det forklaret, prøvet og 
måske få at vide hvor man kan læse om det. Men når det kommer til stykket er der 
i det virkelige liv altid én gang som er første gang: praksischok kan ikke undgås, 
praktikken kan man ikke lære i skolesammenhæng, men kun i virkeligheden. En 
dansk specialist i læreruddannelse, forhenværende seminarierektor og 
undervisningsinspektør Tage Kampmann, undrer  sig over hvordan det kan være at 
man forventer at en lærer kan undervise samme dag som han har taget sin eksamen, 
mens ingen forventer noget sådant af en kirurg, en advokat, en ingeniør, en 
politibetjent eller en pilot.  

Det er ganske enkelt forkert at forvente at læreruddannelsen er, kan være, eller 
bør være praksisnær. At blive lærer må læres ”on the job” under supervision, som i 
alle andre erhverv. I stedet skal læreruddannelsen på en distanceret måde gøre 
kandidaten fortrolig med erhvervets problemer og de teorier som gør at man kan 
situere dem. Men det skal have sin ansats i at kandidaten deltager i sine læreres 
feltforskning ude på skolerne. Katederundervisning og læsning skal siden hjælpe til 
med at sætte ord og teori på de observerede problemer. Dette er ikke deltagende 
observation, men deltagende objektivering, ikke så langt fra aktionsforskning, 
sådan som de egentlige fortalere praktiserer den (fx Cortesao, Zeichner255, Eliott, 
Dahlström).  

Den proklamerede praksis-nære forskning cementerer forskerens formynderi 
over for praktikeren. Hele den praktiske proces flyder fra én kilde i følge én logik: 
den er tillempet praktisk teori. Praktikeren kan ingenting, opfinder ingenting, 
lægger ingenting til sagen, gør ingen forskel, spiller kun den melodi som den nære 
praksis-forsker har foreskrevet. Men sagen er den at praksis, praktisk sans, praktisk 
teori først kommer på banen når forskeren har forladt scenen, når en helt anden 
proces begynder fra helt andre udgangspunkter. Og her forklarer man ikke hvad der 
er gjort, hvad der er sket; men her sker noget nyt, her gøres noget som øjeblikket 
før ikke fandtes, noget som forskeren ikke kan.  

                                                 
255 Zeichner, Kenneth M. Er professor i Curriculum and Instruction. Hans områder er: teacher 
education, teacher professional development, and practitioner research. Wisconsin Center for 
Educational Research. 
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Det handler ikke bare om videnskab, men også om 
prestige og magt, om opkomlinge og arvtagere på 
universitet (”akademiet”) 
Indtil nu har vi hovedsageligt analyseret vore spørgsmål ud fra en kognitiv-
intellektuel analyse. Men det niveau i analysen kan man kun udskille analytisk. I 
virkeligheden er det vævet sammen med kundskabens rolle i vores måde at 
benævne og dermed kontrollere virkeligheden på, eller dens fordeling over sociale 
klasser og deres rolle som instrument i kampe om ressourcer, magt og prestige. 

Forskellige sociale aktørers ageren i forbindelse med læreruddannelsen og 
pædagogikken som videnskab må også ses i det perspektiv. Det er da iøjnefaldende 
hvor forskellige motiverne kan være for forskellige aktører. At logisk set helt 
modsatte tendenser hylder det praksisnære. På den ene side vil man 
videnskabeliggøre al menneskelig praksis eller i hvert fald al professionel eller 
semiprofessionel praksis; og samtidig forvansker man videnskaben til en slags 
engageret ”story-telling” om praksis eller til ”policy” interventioner som forventes 
at bygge på mastodontundersøgelser der leger med korrelationer mellem 
indikatorer på baggrund af test og ”survey data” a la PISA undersøgelserne. Disse 
modsatte tendenser må jo få et eller andet fra den fælles eller konvergerende motor.  

Og da tror jeg at det er let at se to aspekter: Opkomlingenes generelle drive til at 
skaffe sig ressourcer, magt og prestige ved at opbygge en relation til det højeste 
blandt de kulturelle goder, nemlig videnskaben, hvad det så end måtte være; 
henholdsvis det dannede borgerskabs velkendte evne til at beholde dets eksklusive 
kontrol over sådanne goder. Det sidste aspekt virker lidt komisk eftersom alt det 
der har med pædagogik at gøre, trods omfang og betydning, findes længst nede på 
de sociale og akademiske skalaer. 
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En af Bourdieus medarbejdere Francine Muel-Dreyfus256 har beskrevet to 
strategier som man kan bruge i denne sammenhæng: enten tilpasser man sig og 
skaffer sig den kapital som man savner som opkomling, blandt andet fordi man har 

                                                 
256 Francine Muel-Drefus, Centre de sociologie Europénne (CSE), l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS), Paris, Frankrig. Drefys-Muel, Francine, Centre de sociologie Européenne 
(CSE) accueil EHESS, Paris, Frankrig.  
Francine Muel-Drefys er en af Bourdieus ældste studenter og medarbejdere fra tiden på Ecoles des 
Hautes Etudes en sciences sociales, Centre de Sociologie Européenne, dvs inden Bourdieu blev 
professor på Collège de France, men arbejdede med forskning og forskeruddannelse. Muel-Dreyfus 
medvirkede i mange af Bourdieus projekter, men blev med et slag berømt, da hendes afhandling 
publiceredes på fransk i Bourdieus serie udgivet hos Editions de Minuit "Le métier d´´educateur", en 
term som dækker over, på en gang, hvad vi mener med en pædagog/lærer og en 
socionom/socialrådgiver. Muel-Dreyfus blev berømt fordi hun langt før alle andre brugte 
livshistoriske interview for at indsamle sine data. Men frem for alt fordi hun lavede et studie, som 
kumulerede et stort antal dimensioner af den Bourdieuske forskning, som man ellers kun møder én og 
en, og det vil sige fejlagtigt. Først at bedrive historisk sociologi , dvs sociale fænomener sådan som de 
optræder og forandrer sig over tid; siden en sociologi som studerer fænomener situeret i et rum af 
sociale klasser og fraktioner; siden habitus idéen, det vil sige hvordan tanker, ord og gerninger 
genereres ud fra en grundorientering som er slægtens, gruppens og individets opsamlede og 
nedfældede historie; siden felt: hvordan en gruppe, med en given habitus på grund af historiske 
kollektive forandringsprocesser, bliver tvunget bort fra sit miljø og tvunget til at gå ind i en ny 
sammenhæng: hvordan går det til, hvis man skal findne sine ben med sin gamle habitus i en situation, 
som er en anden end den habitussen passer til? Siden en klar påvisning af, at alt dette ikke er tænkt 
deterministisk, fordi hun viser, at der findes alternative løsninger, det vil sige, der findes en 
interaktion mellen ballast og nye muligheder, som ikke er tillfældig, men ikke helt forudsigelig. 
Siden, at man må lære sig at bruge livshistoriske interviews dynamisk, det vil sige læse dem som 
aktørernes efterrationaliserende tolkninger, som lige derfor siger meget om situationen, hvordan den 
opleves, og hvad de fandt ud af at gøre. Til sidst: det hele exemplifieret med to case studies: hvordan 
de første franske folkeskoleseminarier som var republikansk modernistisk rationalistisk (= Durkheim) 
omkring 1900 tiltrak sig døtre og sønner fra det agrare småbourgeoisi, mest håndværkere, som var 
begyndt at blive slået ud, men som lykkedes med tilpasningen pga af nogle dyder de havde: 
kyndighed, punktlighed, asketisk moral, streng livsførelse, på trods af at alt var dem fremmed.  
Og den anden case: eksplosionen af store antal nye socialarbejdere 1960-70, hvor middelklassens 
sønner med dårlige karakterer kaster sig over den anden givne mulighed, ikke for at tilpasse sig, men 
for at forvandle erhvervet fra et 'tanteerhverv', som skal hjælpe de stakkels, til en fortrop for 
revolutionen, eftersom de pga deres herkomst har det overskud, som skal til for at ville noget.  
Bogen blev umiddelbart opfattet af det svenske og danske miljø som eksemplarisk for studier af 
mellempraktikere, professioner og professionsuddannelser. Broady publicerede allerede i 1980'erne 
kapitler fra bogen i en antologi oversat af Elisabeth Hultquist og Karin Anna Petersen publicerede 
kapitler på dansk. In: Petersen, K.A. (2002/2004): Praktikker i erhverv og uddannelse, Frydenlund , 
pp. 43-120 , og der findes stort set intet skrift fra disse grupper hvor hun ikke citeres. At bogen og 
personen Francine Muel-Drefys ikke er mere kendt bredt internationalt, beror på, at hun er en 'huskat'  
i sin personlighed, og aldrig sørgede for en engelsk oversættelse. Desuden var det heller ikke så enkelt 
at oversætte de fantastiske interviews, hun lavede med de gamle folkeskolelærerinder, om hvordan 
det var at sidde alene i et kammer på loftet i en skolebygning på landet, eller hvordan det var i ferien 
at tage hjem og hjælpe i landbruget med høsten osv, for at gøre bod for, at man havde forrådt sin 
stand og sit køn eller i fritiden var blivet forfatterinde af noveller, som på en romantiserende måde 
skildrer landlivet, som de netop var løbet væk fra. Senere har Muel-Dreyfus arbejdet med 
forskeruddannelse. For nogle år siden  kom Muel-Dreyfus med et nyt studie, denne gang oversat til 
engelsk Muel-Dreyfus, Francine (2001): Vichy and the eternal femine. A contribution to a political 
sociology of gender. Duke University Press, 387 s.’om den franske Quisling Maréchal Pétain som 
under krigen (2. Verdenskrig) samarbejdede med tyskerne. Pétain ledte det så kaldte Vichy-regime (i 
badebyen Vichy efter at tyskerne havde besat Paris ) i den ikke-besatte halvdel af Frankrig, som 
havde en slags selvstyre, og som gjorde et storslået forsøg på at genetablere i tiden en reaktionær, 
populistisk ideologi om fæderlandet, nationen, familien, kvinden i hjemmet, moralen, religionen osv 
osv.  Muel-Dreyfus er blevet fascineret af muligheden for under ganske bestemte omstændigheder at 
genetablere en ideologisk hegemoni, men også af hvordan, efter tyskernes nederlag, det igen 
hegemoniske republikanske Frankrig lykkedes at totalt fortrænge, at sådan som det gik for de tyske 
intellektuelle med nazisterne, en stor andel havde ladet sig forføre, fordi de i bunden tænkte 
stokkonservativt. Danskerne - fra Grundtvig til Pia Kærsgård - burde ikke være helt forbavsede over, 
at det kan lade sig gøre - for slet ikke at tale om Bush's genvalg. Selv dette studie er altså 
hyperaktuelt, også metodisk. 
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en for svag udgangsposition. Eller, hvis man har en relativ stærk udgangsposition, 
så forsøger man at tvinge den institution man noget uventet har været tvunget til at 
nøjes med, at tilpasse sig, det vil sige anerkende det man har i forvejen som kapital. 
Efter min mening kan man tolke meget af kravet om praksisnær videnskab (mærk: 
praksisnær, men dog videnskab) ud fra det perspektiv. Da  siger man: videnskab 
om menneskelig praksis er, i modsætning til hvad den akademiske verden forsøger 
at bilde os ind, ikke noget helt andet end praksisviden, men netop praksisviden, nu 
dokumenteret, sat på ord, systematiseret osv. Man må så inden for den ramme 
differentiere mere i detaljer, og alt efter hvilke investeringer ens slægt og en selv 
har gjort eller kan stille op med, så taler man varmt for den ene eller for den anden 
løsning, alt efter hvor man er placeret, og hvor man vil hen. For at give et 
eksempel: hvis man som jeg først har læst græsk i 6 år, 5 timer om ugen, siden læst 
Aristoteles på græsk i 3 år, 2 timer om ugen, og har anvendt den første halvdel af 
ens voksne liv på europæisk ide- og videnskabshistorie, så har man en vis tendens 
til at finde det naturligt at man, inden man begynder at tale om praksisnær 
videnskab, sikrer sig at man har en vis forståelse for hvor dette sprog og 
begrebsapparat kommer fra (nemlig fra antikkens græske by-slavestater); og en vis 
interesse i at forstå hvorfor det skal indgå i læreplanen for lærerhögskolan. Og det 
har formodentligt undervisningsministerium, lærerforening, fagbevægelse, til og 
med Pedagogiska Institutionen, en anden opfattelse af. Selv betragter jeg mig som 
et medlem af de fraktioner tilknyttet borgerklassens klasseherredømme i Göran 
Therborns klasseanalyse257, med placering i det der er tilbage af det socialt-liberale 
universitet, skabt efter anden verdenskrig og efter 1968 oprøret, som en del af 
alliancen mellem staten, næringslivet og fagbevægelsen, med den dobbelte opgave 
at opretholde undervisning og forskning til gavn for al slags professionel 
virkelighed og i en vis udstrækning opretholde en fra oplysningstiden arvet opgave 
at søge sandheden for dens egen skyld – noget der er ved at forsvinde. 

Jeg tilhører den kategori om hvilken Bourdieu har sagt at vi havner i den 
paradoksale situation at vi som medborgere og erhvervsgruppe tvinges til at gå ind 
i et forsvar for det vi tidligere har kritiseret og betragtet som højest problematisk, 
fx nationalstaten, den offentlige sektor, det formelle skolesystem osv. Vi står over 
for den ny imperialisme af neo-konservativ/neoliberal slags som på typisk svensk 
vis pludselig befolker statslige udredninger af alle slags, uden på nogen måde at 
nævne hvor de lidt uvante og tilsyneladende uskyldige senmoderne temaer og 
stillingtagener kommer fra. Deraf Bourdieus kampparole, allerede som sidste 
kapitel i Les régles de l'art fra 1992258 og helt udtalt i Contre-feux, 1998259: 
kulturarbejdere, op til kamp for jeres relative autonomi. Bourdieu anvender til og 
med den farlige formulering: pour un corporatisme de l´universel; for at korpset af 
dem som har det universelle som deres opgave må forsvare sig mod en 
indtrængning i dets autonomi.  

En mangefacetteret strategisk stillingstagen som pludselig opfordrer en fraktion 
knyttet til magtfeltet og staten og som i alle hans bøger fremtræder som besat af en 
illusion om ikke at repræsentere en særinteresse men almen interesse, må høre en 
appel om at tage den historiske opgave som man mener man har, på blodig alvor og 
for egen regning, når nu staten og næringslivet forsøger at aflive den. Dette betyder 
                                                 
257 Therbon, Göran (1973): Det svenska klassamhället 1930-70, Zenit, Särtryck. Og Therbon, Göran 
(1971): Göran Therborn. Klasser och ekonomiska system, Zenitserien 14, Tidskriften Zenit i 
samarbete med Bo Cavefors Bokförlag, 297-329. 
258 Bourdieu, Pierre (1992): Les règles de l’art; Editions du Seuil. 
259 Bourdieu, Pierre (1998): Contre-feux: propos pour servir à la résistance contre l’ínvasion 
néoliberale. Paris. Raisons d’agir Bourdieu (2001): Modild : for en social bevægelse i Europa. Kbh.: 
Hans Reizel 
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også at jeg i denne analyse må vende mine intellektuelle analysevåben mod mig 
selv. Det er det Bourdieu mener med refleksivitet260, og ikke en slags almen 
eftertænksomhed. Det vil sige at jeg forsøger at identificere den plads fra hvilken 
jeg taler netop i den egenskab som jeg kort har angivet ovenfor. Og at jeg i 
forvejen har opgivet at definere videnskaben på en absolut måde uden at forfalde til 
ideen om at ”everything goes”, men i et aldrig afsluttet probabilistisk forsøg på at 
præcisere hvilken bærekraft mine udsagn har. 

Kort sagt: det jeg vil hævde er at den bureaukratiske radikalitet og den 
progressivistiske radikalitet er børn af samme ånd når det kommer til stykket, fordi 
deres underliggende præmis er den samme, nemlig at videnskab er kunsten at 
forbedre verden, om mulig omkostningsfrit. Denne blanding og den eksklusion er 
livsfarlige.  

Måske mener man at det ikke er rimeligt at se den samme sokkel bag disse to 
radikaliteter. Men det er ikke kun mig som er kommet på den ide. En sådan analyse 
er mindre utænkbar end man skulle tro. I Klinikkens fødsel261 har Michel Foucault 
forsøgt at vise at fænomenologi og positivisme er barn af samme ånd med en 
ambition om at vende tilbage til sagen selv. På samme måde har Kirsten 
Beedholm262 vist at de to hovedretninger i den videnskabelige sygeplejeteori, den 
medicinske og den filosofisk/samfundskritiske, hviler på samme sokkel, og det 
samme har allerede Karin Anna Petersen for Danmark263 og Ingrid Heyman for 
Sverige264, empirisk påvist eksistensen af, at de som oplever hinanden som 
diametralt modsatte, hviler på samme sokkel: viljen til at forbedre verden. 

Bemærk at der intet er i vejen med at ville forbedre verden, men videnskab er 
noget andet. Og når nogen måske minder os om at Marx265 i de berømte Feuerbach-
teser sagde: ”filosofferne har bare tolket verden på forskellige måder, men det 
handler om at omforme den”, så henvender han sig til den revolutionære 
arbejderbevægelse, ikke til videnskaben. Og hvis nogen minder os om at Lenin266 
sagde: ”ingen revolution uden en revolutionær teori”, så var det en tragisk historisk 
misforståelse der kostede arbejderbevægelsen livet at tolke begge udsagn som om 
der fandtes en videnskab der kunne forudsige den fremtidige udvikling med 
nødvendighed og dermed også give handlingsanvisninger. En tragisk misforståelse 
der ligner PISA. For der fremstilles det jo også som om den neoliberale drejning 
bare er tilbagekomsten af naturens lov eller Guds vilje, og at eksperterne kan læse 
den lov og fortælle os hvordan vi herefter skal leve og dø. 

Jeg er altså helt klar over at jeg på det punkt ikke fremfører en videnskabelig 
konklusion, men at jeg fra et politisk- og uddannelsespolitisk standpunkt indtager 
min plads i slagsmålet om hvordan jeg vil have at tingene skal være. Som 

                                                 
260 Bourdieu, Pierre ( 2001 ): Science de la science et réflexivité, Èditions Raisons d´Agir, på engelsk: 
Bourdieu, Pierre (2004): Science of Science and Reflexivity, The University of Chicago Press, 
Chicago. På dansk fra Hans Reitzels forlag.  
261 Foucault, Michel (1978): Naissance de la clinique: une archéologie du regard médicinal. Paris: 
Presses Universitaires du France. Foucault, Michel (2000): Klinikkens fødsel.  Hans Reitzels Forlag.  
262 Beedholm, Kirsten (2002): Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs. En 
ph.d.afhandling ved Bourdieuprogrammet under Viborg-Kua netværket, Københavns Universitet, 
Forlaget PUC; Viborg amt. 
263 Petersen, Karin Anna (1997/99): Sygeplejevidensab – myte eller virkelighed? Om genese og 
struktur af feltet af akademiske uddannelser og forskning i sygepleje i Danmark. En ph.d. afhandling 
ved Bourdieuprogrammet under Viborg-Kua netværket, Københavns Universitet. 
264 Heyman, Ingrid (1995): Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige åren 1974-1991. 
Institutionen for Pedagogik, forskningsgruppen för Kultur- och Utbildningssosiologi, Lärerhögskolan, 
Stockholm. 
265 Karl Marx, 1818-1883 
266 Vladimir I. Lenin, 1870-1924 
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historikeren Paul Veyne267 sagde om Michel Foucault, med henvisning til den 
indo-germanske trekant bønder, præster og krigere: ”han var ingen præst, han var 
kriger”. Men fra et videnskabeligt analytisk synspunkt kan man entydigt sige at 
æbler ikke er det samme som citroner, selv om man ikke kan sige hvorvidt det skal 
være æbler eller citroner. At handle i disse spørgsmål foregår jo altid inden for et 
fuldkomment ”illogical framework” imod alt hvad man kan lære på SIDA-kurser, 
resultatet af tusinde kampe og kompromisser og en stor dosis ukyndighed. Så jeg 
står ikke her og siger at det skal være det ene eller det andet på baggrund af 
videnskabelige analyser: da ville jeg modsige mig selv. Jeg siger blot at det er min 
opfattelse at opfindelsen af uddannelsesvidenskaben er en politisk og fagpolitisk 
misforståelse, og at det jeg savner, er mere videnskab. En videnskab om forhold 
som er livsvigtige for børnene, menneskene, lærerne og iblandet en smule fantasi 
midt i al elendigheden, videnskaben som jeg definerer den, og ikke OECD eller 
IEA-størrelser (IEA: International Association for the Evaluation of Eductional 
Achievement). Vi skal bruge kunsten, praktisk teori og videnskab og mange 
paradigmer. Det jeg ikke kan lide er at videnskaben forsvinder uden at ”profeterne” 
reagerer nævneværdigt (K.G. Ahlströms betegnelse), måske fordi de er mere 
embedsmænd end videnskabsmænd. 

Jeg har tidligere henvist til kollegaen Ulf P. Lundgren som  jeg var medforfatter 
til ved mit første forsøg på at analysere dette problem268. Senere hentede han mig 
til Göteborg for at forklare for Wiggo Kilborn269 og hans team hvorfor selv den 
perfekte matematik-didaktik ikke nævneværdigt ændrer på den ulige fordeling af 
den kulturelle kapital mellem børnene, hvilket ikke forhindrer at det er vigtigt med 
matematikdidaktik. Derfor har jeg i 20 år fortsat med at arbejde med Wiggo 
Kilborn og Mikael Palme i Afrika270. Jeg betragter Lundgren som den der sammen 
med Donald Broady har gjort det muligt for mig i begyndelsen at opretholde en vis 
ide om videnskab, selv om vi langt fra er enige på alle punkter. Det er noget af et 
paradoks at vi af og til er blevet genforenet på ILU (Institutionen for 
lärarutbildningen, Uppsala Universitet)271. Man skal huske på at Ulf P. Lundgren 
ikke bare har været forsker og professor, men også rektor og general direktør, 
håndlanger for undervisningsministeren ved fx at kommunalisere lærerkorpset og 
at ændre på gymnasieskolen, for i sidste sekund at medvirke til at 
”utbildningsvetenskapen” blev holdt på plads. Sådan ser den videnskabsmand ud 
som har været en vigtig bidragende årsag til at jeg gik fra sociologien til 
pædagogikken - man kan ikke sige at mine forbilleder er fundamentalister! 

                                                 
267 Paul Veyne. Professor of the History of Rome at the Collège de France.  
268 Callewaert, Staf, Ulf Lundgren (1976): ” Undervisningsforskning och social reproduktion”, in: 
Lundberg, Svante, Staffane Selander, Ulf Öhlund (1976): Jämlikhetsmyt och klasseherravälde. En 
antologi om skola och utbildning i avancerade kapitalistiska samhällen. Bo Cavefors Bokförlag, pp. 
74-94. 
269 Wiggo Kilborn, Institutionen för Ämnesdidaktik, Göteborg Universitet. 
270 Work group Educational research in developing countries. 
271 Donald Broadys kontor - og tidligere også Ulf P. Lundgrens ligger på loftet på 4. sal på 
institutionen for lärarutbildningen, Uppsala universitet, ILU. Her er også sjüksköterskeprogrammet, 
Pedagogik med innriktning mod vård och omsorg, PIVO-programmets kontor, hvor også 
kursuslederne og studierektor for PIVO-programmet: Lizbeth Engström, Ingegerd Gunvik Grönbladh, 
John Davies og Karin Anna Petersen  m. fl. holder til, samt lokale 1440 hvor Staf Callewaert 
underviser sygeplejestuderende og aktuelt holder seminarer én gang i måneden for undervisere og 
ph.d.-studerende i regi af gruppen SEC og ESEP. 
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International og svensk pædagogik som baggrund for 
min position i faget 
 
Det kan virke overmodigt og lidt mærkeligt at jeg som udenforstående tør have 
synspunkter på svensk pædagogik som videnskab generelt eller snarere som main 
stream. Men jeg tror at man kan pege på et par ting: Dels at produktionen er blevet 
meget mere diversificeret i de forløbne 35 år som jeg kan overskue en smule. Man 
studerer ikke bare det formelle uddannelsessystem, men også om processer på 
andre arbejdspladser og med andre professioner. Der findes en interesse for 
historiske problemstillinger og videnskabsteori. Derimod er det som fandtes af 
international pædagogik nærmest afgået ved døden. Der findes en vis pluralisme 
når det gælder teori-paradigmer. Her har Bourdieu fået sin plads frem for alt i form 
af store systemstudier med hjælp af korrespondanceanalyse, ved siden af hvad jeg 
kalder for den ureflekterede empirisme. Der findes arbejder som påberåber   
såkaldte kvalitative teorier såsom interaktionismen og konstruktivismen. Der findes 
fortsat en overvægt af survey- og interviewdata (næsten aldrig observationsdata), 
dette indenfor rammerne af en almen opprioritering af hvad politikere, 
administratorer, lærere, forskere siger, som om man dermed skulle vide noget om 
hvad de gør. Det som har afløst den ureflekterede empirisme, er vel ofte en slags 
fænomenologisk-forstående begriben af hvad aktørerne vil og mener i forskellige 
sammenhæng, i værste fald leger man med diskursanalysen. Meget sofistikerede 
observationsstudier vedrørende klasserumsinteraktion og meget originale studier 
baseret på livshistorier, er med i det billede som har fæstnet sig på min nethinde 
gennem årerne. 

Der findes to træk i alt dette som jeg har haft det meget svært med: 

1.  Det faktum at vi så sjældent får mulighed for at læse forskningsrapporter eller 
afhandlinger som er modnet færdige, som på alle områder har fået lov at tage sin 
tid, som har været styret af en høj kompetence i vejledning og i miljø. De virker 
ofte som lidt hastigt gennemførte og afrapporterede beslutninger. Der findes 
tydeligvis en indbygget fejl som gør at alt er provisorisk, og at man blot skynder 
sig med at komme videre. 
2.  Det andet som jeg aldrig har vænnet mig til, er det sproglige og begrebsmæssige 
grundlag for det hele: et sprog, et begrebsapparat, en problematik og en interesse, 
som næsten altid udelt er en politikers, administrators, praktikers view. Man er 
altid allerede i gang med at tale i politico-administrative termer eller opblødte 
praktiker-termer. At videnskaben skulle bygge på at man siger nej til alt hvad man 
ved og kan sige i forvejen, for at konstruere objekt, problematik, teori og metode, 
er helt fremmed. 
3.  Hvis dette er sandt betyder det at praksisnær forskning i virkeligheden fungerer 
som de rigtige akademikeres skjulte formynderi over for ”wanna be”-
akademikerne. ”Main stream” pædagogisk forskning gør ikke det som den efter 
min mening burde gøre, nemlig at producere videnskab, og den gør i for stor 
udstrækning det den egentlig ikke kan, nemlig at fortælle for praktikerne hvordan 
de skal gøre. Af den enkle grund at hvis man enten som tavs kundskab, eller som 
reflekteret erfaring, eller som systematisk praktisk teori forsøger at sige noget ikke 
bare om praksis men til praksis, så skal man ikke bare præsentere gevær, men have 
et andet våben. Den kundskab, implicit eller eksplicit, som ledsager aktion, måske i 
et enkelt tilfælde leder aktion, er en konstruktion som i en løbende proces, kropsligt  
vurderer situationen etisk og politisk. At vurdere ressourcetilgange på den 
menneskelige og materielle side, at vide hvad man kommer fra og hvordan det 
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måske kan komme til at gå, kan anslå styrkefordelingen mellem de sociale aktører 
der kæmper mod hinanden, og afvente den konjunktur hvor man skal kunne agere 
kontra-hegemonisk i en vis sammenhæng.(Alt dette om de såkaldte lokale forhold, 
handelsskolen som vil lege amerikansk business-skole - såvel som Steiners 
børnehave osv. osv.) Om alt dette kan man producere praktisk viden, men da 
systematiserer man blot det som politikeren, manageren, praktikeren ved og kan. 
Hvorfor ikke lade dem gøre det selv? Det er nemlig ikke troværdigt at vi, hvis vi er 
rigtige videnskabsmænd/kvinder, skulle kunne gøre det, og hvis vi er sådanne 
kvasi-videnskabsmænd/kvinder, så tager vi helt unødigt de andres plads, tager 
deres viden fra dem og gør den om til noget finere. Og vi ved at lærerkandidater og 
erhvervspraktikere udmærket ved at denne finere version ikke er til særlig meget 
nytte. Så man burde også ophøre med i læreruddannelsen, i egenskab af kvasi-
praktiker og kombineret med kvasi-videnskaber, at fortælle kandidaterne hvordan 
man gør (bør gøre). I stedet burde man anvende tre år på at uddanne dem i udvalgte 
dele af samfundsvidenskaben plus deres fag og fagets didaktik, plus en 
observationspraktik, fulgt af en ansættelse på tre år under supervision. 

Pædagogik kan og bør konstrueres som videnskab på 
følgende måde: 
Den skal bedrives af en institution som er maximalt autonom i finansiering, 
ansættelsesregler, valg af studie-objekt og interne regler for virksomheden. Det vil 
sige: 

1. at den ikke kan udføres af forvaltninger, konsulentforetagender, tænke-tanke, 
forskningsafdelinger af professionsorganisationer osv. Den kan alene bedrives af 
videnskabsmænd i samarbejde med praktikere på autonome institutioner.  
2. den skal være en empirisk videnskab, altså ikke filosofi eller teologi 
3. den skal være en samfundsvidenskab, altså ikke en del af humaniora 
4. som empirisk videnskab skal den beskrive og forklare den objektive virkelighed 
og den subjektive oplevelse af hvad det indebærer at blive et voksent menneske, 
strukturelt, institutionelt, personligt, historisk og komparativt 
5. den skal ikke opgive ambitionen om en dag at være en fuldværdig videnskab, 
dvs. en videnskab som finder forklaringen på nogle af de grundlæggende mysterier 
i naturen og vor menneskelige eksistens, men ikke nødvendigvis have metoder som 
er helt forskellige fra de andre samfundsvidenskaber. Den trend som overlader 
ansvaret for videnskaben, praktisk teori og lederskab til økonomer, 
statsvidenskabsfolk, jurister, organisations- og kommunikationsteoretikere, er en 
politisk fordrejning af selve grunden for vor civilisation. Opdragelse og uddannelse 
er et for vigtigt et spørgsmål til at overgive i hænderne på pædagogik-folk, præcis 
som krigen er for vigtig til at blive overgivet til militæret, som vi kan se det i dag. 
Men det er svært at se hvorfor alt bliver bedre fordi man i stedet overgiver såvel 
krigen som skolen til konsulentfirmaer. 
6. Den skal holdes adskilt, men ikke helt afskåret fra forskellige former for 
praktiske kundskaber, deriblandt erfaringsopsamlinger eller ægte- eller kvasi-
kontrollerede eksperimenter som mere systematisk kan underbygge situeret 
praksis.  
7. Den slags hybrid som kaldes for uddannelsesvidenskab, som hverken er det ene 
eller det andet, men lidt af hvert, er endnu en formynderisk og ideologiserende 
måde at sætte en politisk- og fagpolitisk dagsorden bagom ryggen på folk. 
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Jeg kan tænke mig at nogen opfatter mit indlæg i dag, ikke som en akademisk 
forelæsning der forsøger at gøre status i sit livs efterår, men som en krigserklæring. 
For dem vil jeg minde om følgende vers fra Tomas Tranströmers digt ”Allegro” 
som jeg har gjort til mit personlige salmevers:  

Jag kör ner händerna i mina haydnfickor  
och härmar en som ser lugnt på världen. 
Jag hissar haydnflaggan - det betyder:  
"Vi ger oss inte, men vill fred."
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Bilaga 1 

Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald272) Callewaert 
Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, 
Københavns Universitet273 
Ved Karin Anna Petersen, docent, Uppsala Universitet 

Blev født den 16. Juni 1932 i byen Heule forstaden til byen Kortrijk i Vest-flandern 
i Belgien, tæt ved grænsen til Frankrig. Staf Callewaert var den ældste dreng af ni 
søskende. Faderen var selvlært indretningsarkitekt og småentreprenør i 
byggebranchen, farfaren tagdækker med skiffer som speciale. Moderen var 
jordemor og før sit giftermål assistent hos en professor i gynækologi på 
universitetsklinikken i Gent. Morfaderen havde et væveri som lavede 
bomuldstørklæder og mormoderen var husmor, og socialt engageret. 

Familien var en nykatolsk håndværkerfamilie med visse intellektuelle 
ambitioner som med tiden bliver middelklasse. Der læstes meget i familien, man 
gik til koncert og på udstillinger. Atmosfæren var et småborgerligt selvstændigt 
håndværkerhjem i rurale omgivelser. 

Skolelæreren syntes Staf Callewaert var et læsehoved og fik ham med moderens 
hjælp og op imod faderens ønsker ind på den mest prestigiøse - græsk-latinske linje 
i gymnasiet i byen Kortrijk.  

De intellektuelle ambitioner, høje karakterer, et politisk og det sociale 
engagment, men med en baggrund der ikke var borgerlig og fremmed for den 
traditionelle akademiske verden, resulterede i et valg hvor Staf Callewaert kunne 
vie sit liv til at gøre verden bedre og fastholde sine intellektuelle ambitioner uden at 
slås med de verdslige magter: Staf Callewaert blev novice i klosteret i Gent 
september 1950 og året efter kom han til Leuven for at læse teologi og filosofi på 
det katolske universitet. 

Det blev 19 år som dominikanerbroder. I perioden indfriedes såvel intellektuelle 
som sociale- og politiske ambitioner. Staf Callewaert blev docent i etik på 
dominikanernes teologiske fakultet i Leuven, og spillede i hele 1960'erne en 
ganske central rolle alment samfundsmæssigt og kulturelt udfra belysningen: Hvad 
har progressive kristne eller kristne for socialisme at sige, bl.a. som redaktør af et 
alment kulturelt månedstidsskrift, Kulturleven, dertil havde han en fast klumme i 
en venstre-ugeavis De Neuwe, samt udsendelser i det religiøse fjernsyn en time om 
fredagen. 

Dominikanerklosteret i Leuven var et intellektuelt centrum for den nederlandske 
del af belgien og Holland på højeste niveau. I Leuven var der dels filosofisk og 
teologisk fakultet på universitetet og så dominikanernes filosofiske og teologiske 
fakultet som var adskilte, men man samarbejdede og sidst blev fakulteterne 

                                                 
272 Reginald - det navn som Gustave Josèphe Marie Callewaert fik ved indtrædelse i 
dominikanerordenen, hvor han var broder i 19 år perioden 1950-1969. Reginald var en italiensk 
riddersøn fra Piperno, som var kompagnon til riddersønnen fra Italien - Thomas fra Acquino i 1200-
tallet i Dominikanerordenen. 
273 Baseret på interviews i bogen Callewaert, Staf (2002): Videnskab og Engagement, Forlaget PUC, 
Viborg. 
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sammenlagt kort før Staf Callewaert forlod stedet. I Leuven fandtes også Husserl-
arkivet, så der var en centrering af kompetence inden for fænemenologi. 

En af efterkrigstidens katolske progressive inden for teologi, var Skillebeeckx, 
som var Staf Callewaerts professor i dogmatik. En dogmatik hvor man tolker 
kristendommen efter Hegel, Heidegger, Satre og Kirkegaard. 

Staf Callewaert fik sin grunduddannelse der og læste filosofi i tre år, fire år 
teologi og derefter en masteruddannelse i to år. Det som var det gennemgående i de 
callewaertske skrifter var at prøve at vise, at samvittighed var en kantiansk 
opfindelse, sanvittighed er ikke et centralt begreb i den lange gamle kristne 
tradition, hverken filosofisk eller teologisk. Den filosofiske magisterkonferens fra 
1958 handlede om begrebet ”moralsk samvittighed”, og var afslutningen på 
teologistudiet. Den teologiske licentiatafhandling blev lavet i Paris i 1965 og 
handlede om middelalderens skriftebøger og graviditetsforebyggende praktikker. 
Den færdiggjorte, men aldrig forsvarede doktorafhandling handlede om stoisk 
filosofis indflydelse på Paulus begreb om moralsk samvittighed.274 

Siden blev Staf Callewaert docent og professor i etik hos dominikanerne i 
Leuven de sidste år arbejde han desforuden 3 dage om ugen på International 
Research Associates - et opinionsundersøgelsesinstitut med markeds- og 
ungdomsundersøgelser som led i et forsøg hvor Callewaert og nogle af hans 
dominikanerbrødre boede for sig selv uden for klosteret og havde egen økonomi 
fordi de ikke ville leve af deres religion. Det var også her Staf Callewaert tjente til 
livets ophold efter han i september 1969 måtte forlade klosteret.  

I perioden i Paris arbejdede og boede Staf Callewaert også under studierne og 
somrene i Sainte Colombe, hvor Père Christian Roussin, som var en katolsk 
dominikanerpræst med læderjakke og baskerhue havde åbnet en lejr af selvbyggede 
barakker for indvandrere og alskens mærkelige folk. Et pastoralt eksperiment med 
sæde for arbejderbevægelsen og kirkens sociale engagement.  

Der var også i Saint Colombe at Staf Callewaert i 1960 traf sin bedste kammerat 
Inger Sjöberg, der selv havde læst religion, fransk og teologi. De var begge 
involverede i en gruppe af teologer som forsøgte at formulere en ny teologi med 
problemstillingen: Kan man lave en kristologi uden at tro på Jesu 
guddommelighed? Sammen med to andre dominikanerbrødre Frits Florin og Geert 
Delbecke oprettedes “Det himmelske Jerusalem”. Gruppen af teologer omkring 
Inger Sjöberg i Lund arbejdede også under Kirkernes Verdensråds kongress i 
Uppsala i 1968 hvor Inger Sjöberg og Staf Callewaert bl.a. virkede som journalister 
på en alternativ konference-nyhedsavis HOT NEWS. 

Da Staf Callewaert 10 år senere måtte forlade dominikanerne i Leuven 
besluttede Inger Sjöberg og Staf Callewaert at gifte sig i en blanding af et 
katolsk/protestantisk ritual i Lilla Råby Kirke uden for Lund. Efter et kort ophold i 
Belgien bosatte de sig i Lund og fik efter en tid døtrene Agnes og Fenje.  

                                                 
274 Callewaert, S. (1958): De leer over het geweten in de werken van Thomas van Acquino en 
Martin Heidegger (Læren om den moralske samvittighed hos Thomas Acquino og Martin 
Heidegger), Masterafhandling i teologi, Leuven. 
Callewaert, S. (1965): Les pénitentiels du Moyen Âge et les pratiques anticonceptionelles. 
(Skriftebøger i middelalderen og graviditetsforebyggende praktikker). Licentiat i teologi ved 
dominkanerfakultet Saulchoir d'Étiolles, Paris. Publiceret som "Les pénitentiels du Moyen 
Âge et les pratiques anticonceptionelles". La Vie Spirituelle. Supplément nr 74, september 
1965, pp. 339-366, Èditions du Cerf, Paris. 
Callewaert, S.: L'influence de la philosophie hellenistique sur la notion de conscience morale 
dans les écrits de Saint Paul. (Den hellenistiske filosofis indflydelse på opkomsten af 
begrebet moralsk samvittighet i Paulus' tekster i Det ny Testamente). Under ledelse af doktor 
François Paul Dreyfus. Pro manuscripto. 
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Staf Callewaert blev tilbudt stilling ved Sociologisk Institut i Lund under 
Schweder og Joachim Israel. Her arbejdede han med et projekt om den seneste 
skolereform sammen med Bengt A. Nilsson i Sverige. Ideen var at skolereformen 
ikke duer fordi læseplanen er ikke koherænt. Arbejdet førte til en ph.d.-grad i 
sociologi i 1980. Gennem dette arbejde møder Staf Callewaert den svenske 
pædagogiske tradition med bl.a. Boel Berner, Daniel Kallòs, Ulf P. Lundgren, 
Sverker Lindblad m.fl. og det er især gennem mødet med Boel Berner der netop 
returnerer fra Paris, at Staf Callewaert føres aktivt på sporet af den dengang relativt 
unge og relativt ukendte forsker Pierre Bourdieu og et af hans meget centrale 
værker om pædagogik: Reproduction teorie. Arbejdet med Bourdieus tekster og 
den historiske epistemologi bliver kilden til at forstå den svenske skolereform i et 
samfundsmæssigt perspektiv, og Bourdieu åbner vejen for det som bliver den 
intellektuelle bundklang og inspirationskilde gennem alle årerne.  

Arbejdet med Bourdieu tolkes indledningsvis udfra en strukturmarxistisk og 
Althusseriansk tilgang hvad der vækker en vis modstand i det intellektuelle miljø i 
Sverige, med offentlig debat i tidsskriftet KRUT hvor bl..a Donald Broady er 
pennefører. Donald Broady og Mikael Palme bliver senere vigtige 
andengenerations-fortolkere og introducører af Pierre Bourdieus forfatterskab, og 
får stor betydning for hele miljøet omkring Staf Callewaerts virke og reformulering 
af Bourdiues reproduktions- og praktikteori. 

Efter studierne i Lund 'opdages' Staf Callewaert af den danske 
pædagogikverden gennem professor Jens Bjerg (RUC) der opfordrer ham til at 
søge professorat i Alborg, hvor han tiltræder som professor i pædagogisk psykologi 
i 1976, og hvor han er frem til 1979.  

Staf Callewaert besætter herefter fra 1979 og frem til 2002 den eneste lærestol 
der findes i Danmark i videnskabsfaget pædagogik, ved Københavns Universitet, 
dvs. at Callewaert besætter professoratet det eneste sted hvor faget kan studeres fra 
grunduddannelse og indtil højeste niveau (ph.d.). 

Staf Callewaert er en opkomling i den akademiske verden og har på den måde 
en vis homolog livshistorie til Pierre Bourdieu, som i mange år har været den 
intellektuelle inspirationskilde. Det er ikke småbønderne fra Béarn i sydfrankrig, 
men småbourgeusiet i Heule. Det er ikke kulturradikale der hader katolicismen, 
men broder i dominikanerordenen, progressistisk katolicisme og Leuven. Det er 
Paris, men Sainte Colombe og studier ved det katolske universitet, ikke Collège de 
France. Det er ikke store finansierede empiriske funderede, teoretisk reflekterede 
forskningsarbejder, men undervisningsbaseret forskning på Københavns 
Universitet. Det er ikke antropologiske studier i Kabylien som ung feltsoldat, men 
det er feltstudier i Guniea-Bissau, Tanzania, Namibia, Mozambique og 'barfods-
professor' i Afrika og Viborg Amt. 

Det er ikke udvikling af praktik-og reproduktions -felt- og habitusteori, men det 
er specificeringer og præciseringer af Bourdieus praktikteori.  

Det er homologe praktikker, men distinkte. 
Det er at tage videnskab om de pædagogiske praktikker alvorligt på lige fod 

med andre samfundsvidenskabelige discipliner. Det er at tænke teori som redskab 
for refleksion.  

Det er ikke studier af de lavere eller højere samfundslag, men det er studier 
sammen med det nye mellemlags praktikere: det er mellemlagets professor, der 
igen og igen understreger nødvendigheden af at bryde med den enkeltes spontane 
livsforståelse og indtage en objektiverende rolle for siden at bryde tilbage igen. Det 
er mellemlagenes professor der tilbyder mellemlagene deres refleksive anden 
position. 
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Det er ikke dansk pædagogik som en bevægelse eller primært som en ethos, 
men videnskab for videnskabens skyld: at tillade sig at studere sociale fænomener 
også dér hvor der ikke er noget at gøre. 

Samtidig er det politiske engagement levende. Det sidste vidner en lille email 
om som kom før Martin Munk, Karin Anna Petersen og Carsten Sestoft, skulle 
have interviewet Staf Callewaert på hans 69 år fødselsdag den 16. Juni 2001. 
Interviewet blev udskudt til søndag den 23. Juni, fordi Staf Callewaert med familie 
skulle demonstrere mod Bush og globaliseringen i Göteborg. Det indebar siden at 
det alene blev Martin Munk og Karin Anna Petersen der gennemførte det 
interview.
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Bilaga 2 

Grundutbildningen – uppdrag från Medicinska fakulteten till 
Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet – Pedagogik 

med inriktning mot vård och omsorg 
På uppdrag från Medicinska Fakulteten ansvarar Pedagogiska institutionen vid 
Uppsala universitet för 20 poäng inom sjuksköterskeutbildningen.  

Pedagogik 20 poäng på A-nivå i sjuksköterskeprogrammet överfördes till 
pedagogiska institutionen 1998 och blev i sin helhet överfört vårterminen 2002. 
Under perioden 2000-2003 fanns två parallella versioner av 
sjuksköterskeprogrammet. Dels det gamla sjuksköterskeprogrammet som 
avslutades i juni 2003 och dels ett nytt som påbörjades höstterminen 2000. 

Pedagogikkursen på 20 poäng blev helt genomförd januari år 2002. Det ingår 
varje termin cirka 350 studenter i delkurserna, totalt 700 studenter per år. Under en 
övergångsperiod är det cirka 500 studenter, som läser pedagogik samtidigt per 
termin, totalt 1000 studenter per år.  
De tre utarbetade och genomförda delkurserna vid sjuksköterskeprogrammet är: 

- 2SJ210 Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A:1,2. Om 
pedagogik som konst, praktisk teori och vetenskap, 10 p 

- 2SJ405 Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg A: 3. Samspel, 
kommunikation, förändring och reflektion, 5p 

- 2SJ605 A: 4. Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg i det 
professionella arbetet, 5p 

Planeringsarbetet av sjuksköterskeprogrammets kursutbud har pågått i sex år. Till 
programmet är en studierektor, först Ingrid Heyman, perioden 1998-2000, sedan 
fram till mars 2005 Karin Anna Petersen. Dessutom är två adjunkter, Lizbeth 
Engström och John Davies knutna till programmet (som dessutom är leg. 
sjuksköterskor). Studierektor från mars 2005 är Pia-Maria Ivarsson. Flera av 
institutionens doktorandstudenter, Ingegerd Gunvik Grönbladh, Anna Maria Ahlén, 
Cathrin Martin, Katarina Gustafson, Helen Melander samt forskarassistent Fritjof 
Sahlström, lektor Jan-Olof Hellsten, lektorvikarie Camilla Rindstedt, lektorvikarie 
Joyce Kemuma och lektorvikarie Johan Liljestrand medverkar också i 
undervisningen. Institutionens professorer, professor emeritus Urban Dahlöf, 
ämnesföreträdare professor Sverker Lindblad, professor Donald Broady och 
professor Ulf P. Lundgren har tagit del av undervisningen liksom flera externa 
docenter och lektorer. Det gäller framför allt Ulf Ohlsson, Ingrid Heyman, Boel 
Englund, Emmy Brandt Jørgensen, Birthe Hedegaard Larsen, Margaretha 
Andersson, Agneta Emanuelsson Blanck och Jette Steensen. Sedan vårterminen 
2002 är även professor emeritus Staf Callewaert mera kontinuerligt knuten till 
sjuksköterskeprogrammet i syfte att undervisa, planlägga och forskningsanknyta 
ämnet. 

Medicinska Fakulteten, Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk 
immunologi – enheten för radiologi tillfrågade, inför återinförandet 2002 av 
röntgensjuksköterskeprogrammet, Pedagogiska institutionen om att ansvara för 10 
poäng pedagogik i röntgensjuksköterskeutbildningen. Innehållsmässigt önskades: 
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Omvårdnadsorienterad kommunikation, Reflektion, Handledning, Organisation, 
Ledarskap och Konflikt- och problemlösning. Kurserna delades in i 2x5 poäng och 
är på A-nivå. Första pedagogikkursen blev vårterminen 2003 och andra kursen 
vårterminen 2004 med 20 studentplatser per kurs. De delkurser som är utvecklade 
för röntgensjuksköterskeutbildningen ser ut som följer: 

- Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, A 1: 5 poäng: 
Kommunikation, reflektion och handledning, Pedagogic towards medicine, 
nursing and caring, A: 1, 7,5 ECTS credits: Communication, reflection and 
supervision.  

- Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, A:2, 5 poäng: Pedagogik i 
organisation och ledarskap, Pedagogic towards medicin, nursing and 
caring, A:2, ECTS credits: 7,5: Pedagogic in organization and leadership 

Ytterligare har det utvecklats ett internationellt samarbete omkring ett EU-projekt, 
som adjunkt, leg. sjuksköterska och antropolog, John Davies står för, där 4 
studenter per år kan delta under deras valbara kursperiod: 

- 2SJ505 Patient Education in Trans-Cultural Settings (PETRANS) 5p 

Forskningsanknytningen till programmet sker i samband med aktiviteterna i 
UPP275- gruppen, numera ESEP276- gruppen, som är en seminariegrupp för lärare 
och doktorander särskilt knutna till sjuksköterskeprogrammet, med professor 
emeritus Staf Callewaert och docent, adj.professor Karin Anna Petersen som 
vetenskapliga ledare och lärare. ESEP-gruppen samarbetar med SEC277-gruppen 
omkring seminarieverksamhet. Där läses samhällsvetenskapliga texter som 
presenteras och diskuteras av deltagarna. Där ges också möjlighet att lägga fram 
egna forskningsarbeten samt att få individuell handledning. Dessutom genomförs 
en komparativ studie vilken är finansierad av utbildningsvetenskap; LÄROM278 
under professor Sverker Lindblads ledning i nära relation till 
sjuksköterskeutbildningen, och forskningsgruppen för utbildnings- och 
kultursociologi (SEC). Den senare forskningsgruppen leds sedan hösten 1990 av 
professor Donald Broady. Den fick sitt nuvarande namn våren 1992 och flyttade 
hösten 1997 från Lärarhögskolan i Stockholm till Uppsala universitet. Under denna 
grupp försöker sjuksköterskeprogrammet nu att bygga upp ett forskningsprogram 
med fokus på hälso- och sjukdom, Coordination Health and disease (Hälsa och 
sjukdom) under ledning av Karin Anna Petersen och Staf Callewaert samt till 
programmet knutna doktorander.  
De utarbetade och genomförda D- och doktorandkurserna i regi av 
sjuksköterskeprogrammet vid UPP/SEC-seminarierna sedan 2002 är: 

- Bourdieus intervjumetodik, 5 poäng. Bourdieu’s interview method, 7,5 
ECTS 

- Språket och kroppen, 5 poäng. Language and Body, 7,5 ECTS 
- Bourdieus praktik- och språkteori, 5 poäng. Bourdieu’s Theory of Practice 

and Language, 7,5 ECTS 
- Bourdieus sociologiska metod, 5 poäng. Bourdieu´s Craft of Sociologi, 7,5 

ECTS 

                                                 
275 UPP:Utbildning – Proffession – Praktik 
276 ESEP: Ethos in Society, Education and Practices 
277 SEC: Sociology of Education and Culture 
278 LÄROM – Lärarutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 
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- Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap, 5 poäng. 
Culture and agency. About Margaret S. Archer’s authorship, 7,5 ECTS  

- Professionernas uppkomst och utveckling 5 poäng Genesis and structure of  
professions, 7,5 ECTS 

- Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och Foucault, 2 poäng. 
Analyses of medicin and the clinic. Discourse analysis and critical realism, 
with focus on Canguilhem and Foucault, 3 ECTS 

- Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologi, 5 poäng 
Correspondence analysis in the sociology of education and culture, 7,5 
ECTS 

- Vetenskap om vetenskap, 5 poäng. Science on science, 7,5 ECTS  
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Bilaga 3 

Aktuella forskningsprojekt knutna till 
Sjuksköterskeprogrammet 

Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering av yrkesidentitet under 
omstrukturering 

Karin Anna Petersens forskningsprojekt 

Inledning 
I fokus för detta forskningsprojekt är sjuksköterskeutbildningar som en 
professionsutbildning inom högskolans ram i Sverige och inom Amtsligt och  
Centre för Videragående Utbildning i Danmark, CVU Sjuksköterskeutbildningarna 
befinner sig i förändring som är viktig att lära känna väl. Denna förändring kan ses 
ur tre olika synvinklar: För det första befinner sig sjuksköterskeyrket i en 
professionaliseringsfas, där man strävar efter att utveckla och säkerställa 
yrkeskompetens och förstärka och befästa yrkets ställning som profession. För det 
andra sker inom vården en omstrukturering med förändrad arbetsorganisering och 
ändrade relationer till klienterna. Och för det tredje har rekryteringen till 
sjuksköterskeyrket blivit allt viktigare att säkerställa med tanke på såväl yrkets 
professionalisering och vårdens omstrukturering.  

Syfte 
Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att undersöka rekryteringen till 
sjuksköterskeutbildningar av olika slag och vad detta innebär för verksamheten 
inom sjuksköterskeutbildningarna. Detta menar vi är viktigt att känna till för att å 
ena sidan förstå rekryteringen till sjuksköterskeutbildning och å andra sidan att 
genomföra en sjuksköterskeutbildning som tar hänsyn till de studerandes 
förutsättningar och erfarenheter och å andra sidan ta hänsyn till vårdens behov av 
sjuksköterskor. Vi menar att vi måste förstå vad de studerande har med sig i 
bagaget – deras bakgrund och livshistoria samt erfarenheter av sjuksköterskeyrket 
som en viktig förutsättning för sjuksköterskeutbildningarna. Och vi menar att det 
också är viktigt att lära känna hur sjuksköterskeutbildarna hanterar rekryteringen 
relativt sina erfarenheter och bild av det uppdrag som de har.  
Vi söker därvid svar på följande frågor: 

1) Har rekryteringen till sjuksköterskeutbildningarna förändrats sedan 
sjuttiotalet? Har det därvid skett förändringar inom högskolefältet? Vad 
säger oss analyser av rekryteringar i ett historiskt perspektiv om eventuella 
förändringar i de studerandes dispositioner? 

2) Hur ser rekryteringen till olika sjuksköterskeutbildningar ut? Vilka 
dispositioner och vilket kulturellt kapital har olika kategorier av 
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sjuksköterskestuderande inom olika utbildningssamordnare? Vad innebär 
det att sjuksköterskeutbildningarna ligger inom eller utanför akademin? 

3) Hur hanterar sjuksköterskeutbildare rekryteringen till sina respektive 
program? Hur förstår de eventuella förändringar i rekryteringen och vad 
betyder detta för deras uppdrag som sjuksköterskeutbildare? 

4) Hur hanterar sjuksköterskeutbildare pågående omstrukturering av 
utbildningssystemet – dels för eget vidkommande, dels för skolväsendets 
och vårdens omstrukturering och krav på lärarna och sjuksköterskorna? 

Att arbeta i dödens närhet 
Lizbeth Engströms forskningsarbete 
Hur sjuksköterskans yrkesutövning och praktik kommit att framstå efter senaste 
årens reformeringar, främst Ädelreformen, är bakgrunden till att en 
observationsstudie kring sjuksköterskans yrkesfunktion inom den avancerade 
hemsjukvården genomfördes (Engström 2001).  

Observationsstudien pekade på två viktiga delar att beakta inom 
sjuksköterskeutbildning. För att kunna hantera de omvårdnadssituationer som 
sjuksköterskan ställs inför inom den avancerade hemsjukvården krävs att hon/han 
dels behärskar avancerad medicinsk sjukvårdsteknik men också att hon/han har 
förmåga att kommunikativt bemöta såväl patient som anhörig (Josefson,1991, Säljö 
2001). Detta att kommunikativt bemöta patient och anhörig, det vill säga att möta 
patienten och den anhörige i samtalet och gå in i det samspel som det innebär, kom 
att te sig som ett övergripande tema i undersökningen. Det visade sig att samtalet 
hade stor betydelse i sjuksköterskornas yrkesutövning inom denna speciella 
vårdform. Sjuksköterskornas stödjande samtal i form av information, upplysning 
ofta i form av undervisning, var det som den anhörige verkade behöva mest för att 
klara vårdsituationen i hemmet. Den anhöriges medverkan i dessa svåra 
vårdsituationer är ovärderlig för att denna typ av vårdverksamhet ska fungera. Den 
anhörige har där en betydligt mer framträdande roll än inom den traditionella 
landstingsvården där den anhörige visserligen finns med, men inte lika tydligt.  

Samhället har i viss mån drivit fram de ökade kraven på anhörigas medverkan i 
sjukvården. Det har skett i och med reformeringarna inom sjukvård och omsorg. 
Hur detta påverkat sjuksköterskornas yrkesroll och praktik ser jag därför angeläget 
att studera. Jag ämnar försöka ta reda på hur sjuksköterskan hanterar dessa 
situationer, där anhöriga finns med på ett konkret sätt i omvårdnaden.  

För att ta reda på hur sjuksköterskan hanterar situationen avser jag att använda 
mig av observation som metod för att studera sjuksköterskans samtal med 
anhöriga. Vidare avser jag att följa upp med intervjuer/samtal med aktörerna för att 
få fatt i hur de uppfattade samtalet (Gustafsson, 1986, Repstad, 1993).  

Att kommunikation, med bland annat information och rådgivning, är en viktig 
arbetsuppgift för sjuksköterskan råder det ingen tvekan om vare sig inom 
utbildning eller yrkesutövning. Jag ämnar försöka ta reda på vad kommunikation i 
detta sammanhang betyder. Därmed är min ambition att jag skall kunna identifiera 
moment som bör beaktas i sjuksköterskeutbildningen, inom pedagogikämnets ram. 
Detta för att i någon mån förbereda sjuksköterskan inför framtidens vård- och 
omsorgssituation. 
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Vårdbas 
Ansökan om projektmedel för forskningsanknytning av de praktiska vårdyrkenas 
utbildningar av Fritjof Sahlström, Lizbeth Engström och Karin Anna Petersen 
Syftet med den här ansökan är att i vår egen forskningsmiljö och i samarbete med 
andra forskargrupper upprätta en digital och till vissa delar på nätet tillgänglig 
databas bestående av utskrifter, ljud- och filminspelningar som är av direkt 
relevans för undervisning inom de praktiska vårdyrkenas utbildningar, och som kan 
göras tillgängliga  för lärare och studenter för användning i anknytning till 
undervisning och examensarbeten. 

Projektet siktar mot att bygga upp pedagogik med inriktning mot vård och 
omsorg, med inriktning mot en nära sammanflätning av både kliniska och 
teoretiska lärprocesser. Projektet är också ett led i arbetet med att utveckla 
samarbetet med de kliniska adjunkterna, samt med det kliniska träningscentrat 
inom vårdyrkenas praktiska utbildningar. Projektet är förankrat i två 
forskningsmiljöer: Utbildning-Kultur-Interaktion-Karriär UTKIK vid Pedagogiska 
Institutionen, samt inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 
SEC,) Coordination Health and disease (Hälsa och sjukdom): Karin Anna Petersen, 
Staf Callewaert.  

Vid pedagogiska institutionen bedrivs sedan en längre tid tillbaka en både 
nationellt och internationellt erkänd forskning om interaktion i pedagogiska 
sammanhang (se t ex Sahlström, in press; Lindblad & Sahlström, 2001 för några 
exempel). De datamaterial som använts för den teoriutveckling som gjorts har i 
första hand insamlats inom skolans ram, inom forskningsprogrammet UTKIK. 
Denna forsknings teoretiska relevans är dock inte begränsad till skolan – något som 
vi bland annat erfarit i samband med kurserna i pedagogik inom 
sjuksköterskeprogrammet. Där har det visat sig vara av stort värde att kunna 
presentera ett kvalificerat och forskningsförankrat perspektiv på interaktion. 

Dock vore det av stort värde att utveckla den undervisningen, som idag berör 
ca. 400 studenter per termin, på ett sådant sätt att vi i exemplifiering och för 
studenters uppgifter kunde använda oss av en interaktionsdatabas bestående av 
inspelningar av, och utskrifter av dessa inspelningar, interaktion i olika typer av 
sammanhang med direkt relevans för vårdyrkenas utbildningar. Att göra detta har 
ett dubbelt syfte: dels kommer det att på ett positivt sätt utveckla vårdyrkenas 
studenternas intresse för och förståelse av interaktion, dels kommer det göra det 
möjligt för forskningsmiljön UTKIK att rekrytera studenter till uppsatsskrivande 
och därmed på sikt medverka till att bygga upp en forskningsmiljö med fokus på 
interaktion i vårdyrkenas pedagogiska kontexter. 

För att göra detta krävs inledningsvis att befintliga datamaterial vid 
Pedagogiska institutionen inventeras, att publicerad forskning om interaktion med 
relevans för vårdyrkenas utbildningar gås igenom och inventeras med avseende på 
representerade data, och att de kontakter som finns inom forskningsprogrammet 
UTKIK till institutioner där forskning i vårdkontexter bedrivs utnyttjas för att få 
tillgång till såväl utskrifter som urval av inspelade material. I nästa steg krävs att 
detta material bearbetas på ett sådant sätt att det forskningsetiskt blir rimligt att 
göra materialet tillgängligt, och att detta material förbereds för och publiceras på 
ett sådant sätt att det är tillgängligt för studenterna vid Pedagogiska institutionen. I 
detta arbete kommer vi dels att utnyttja våra kontakter vid Viborg Sygeplejeskole i 
Danmark, och samarbeta med School of Nursing Deakin University Melbourne, 
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Australia om en förenad Master of Health Science, Nursing program som är 
internet deltids- och distansstudier och vid Tema Barn vid Linköpings Universitet. 
I samtliga dessa miljöer finns en betydande erfarenhet av att ägna sig åt nätbaserad 
åtkomst av undervisningsmaterial.  

Internationellt samarbete mellan Deakin-Viborg 
Det samarbetas också internationellt med ett Masterprogram, Deakin/Australien, 
Master of healt Science (Nursing). Utbildningen byggs upp via nätet. Ett 
lärarkvalificering- och curriculumutvecklingsprojekt i Viborg Amt/Dk i samarbete 
med Köpenhamns Universitet, Institut för Filosofi, Pedagogik och Retorik. Genom 
detta samarbete har doktorandstuderande deltagit i kurserna. 

Det är vår förhoppning att vi med tiden kan utveckla ett tätare samarbete och 
erbjuda också en engelsk tillvalskurs som supplement till mastersprogrammet vid 
deakin University, Melbourne. 

Karin Anna Petersen, docent, adj. Professor Deakin University. 


