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Indledning: 
Jeg har under mit studie i Master i Professionsuddannelse og 
Professionsudvikling på Københavns Universitetet skrevet en 
række opgaver med udgangspunkt i den institution jeg arbejder 
på, Danmarks Designskole. Ønsket om at skrive en opgave om 
den pædagogiske praksis på Designskolen er en naturlig 
konsekvens af de andre emner jeg har behandlet; skolens 
historiske og udannelsespolitiske kontekst, undervisningsmetoder 
og kreativitet. Jeg har igennem masterforløbet ønsket at afdække 
og belyse forskellige modstridende positioner i og omkring det 
kulturproduktionsfelt skolen befinder sig i, og analysere nogle af 
de påvirkninger skolen har været udsat for gennem dens 128 
årige historie.  
I de seneste år har der med en stigende omverdenspåvirkning af 
politisk og økonomisk karakter været sat et øget fokus på skolens 
kerneydelse; undervisning i designfagene. Nedskæringer og krav 
om øget effektivitet og fleksibilitet i en neoliberal1 tidsalder sætter 
sig igennem, bla. ved en halvering af undervisningstimer pr. 
studerende siden 1995. Med en stadigt stigende kompleksitet i og 
omkring uddannelsen, dens indhold, erhvervsorientering, politisk-
økonomiske styring fra Kulturministeriet og krav om 
akademisering skal den nutidige undervisning afvikles på den 
halve tid uden tilførsel af yderligere undervisningsmidler. 
Styringsrationalet på skolens ledelsesniveau har primært været 
kvantitativ styring af designundervisningen, og mere rationelle 
indlæringsmetoder.  
Igennem de sidste 10 år har der været en stigende grad af fokus 
på pædagogik og pædagogisk didaktik i skolens lærermiljø. 
Lærerne har ønsket at løfte og modernisere de didaktiske metoder 
fra den gamle kunsthåndværkeruddannelse til nyere og mere 
tidssvarende undervisningsformer. Dette ønske har haft sit 
udgangspunkt i det faglige pædagogiske miljø på skolen og er 
vokset op nedefra. De udefra kommende rationaliserings- og 
effektiviseringsplaner står i modsætning hertil, da de er styret af 
en politisk-økonomisk tankegang om kvantificering af et 
grundlæggende kvalitativt fag. 
Disse og mange andre faktorer har sammen med en 
grundlæggende interesse for hvordan man formidler designfagets 
kompleksitet, rettet min opmærksomhed mod de pædagogiske2 

                                            
1 Mathiesen, Anders. (2000) “Uddannelsernes Sociologi”. Pædagogisk Forum: Christian Ejlers' 
Forlag. (s.214 ff) 
2 Pædagogik her forstået som læren om læring, den teoretisk ramme for at danne didaktiske    
overvejelser. Politikkens Store Ordbog, Politikens Nudansk med etymologi 2. udgave, 2. oplag 2002   
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teorier og de didaktiske3 overvejelser der ligger til grund for 
undervisningen på Danmarks Designskole.  
I afgrænsningen af opgavens socio-politiske placering vil jeg 
beskrive skolens pædagogik i en historisk kontekst, og med empiri 
i form af bekendtgørelser, studieordninger og interview beskrive 
nutidig pædagogisk praksis og dens rammer.  
I opgaven ligger endvidere en beskrivelse af den faglige 
selvforståelse, tavs viden og de forskelligartede pædagogiske 
metoder der har været taget i brug over tid. Det er vigtigt at belyse 
dette da de fleste læreres faglige selvforståelse er dobbelt faglig, 
idet de har en primær faglig identitet knyttet til et af fagområderne 
og dernæst en egen pædagogisk identitet. 
Mit eget udgangspunkt er, at jeg har undervist på skolen i 10 år og 
har varetaget en del forskellige funktioner inden for skolens 
struktur. Jeg mener der ligger en åbenlys fordel i dette; jeg kan i 
den empiriske belysning af emnet kvalificere tilgangen. Dette 
opfatter jeg som en styrke og kvalitet i relation til det felt jeg vil 
undersøge. Denne baggrund kan imidlertid også skabe en faglig 
og pædagogisk forforståelse som kan begrænse i forhold til de 
spørgsmål jeg vil stille til materialet. Jeg vil tilstræbe at bruge min 
erfaring som en positiv kraft i undersøgelsen og styre dens 
indflydelse ved at bryde med mine historisk betingede 
forudsætninger- og selvforståelse igennem de konstruktioner jeg 
foretager i min undersøgelse.  

 
 

1.2 Problemfelt 
Den valgte historiske periode er væsentlig i forhold til tidspunktet 
for nye bekendtgørelser og deraf følgende institutionelle 
strukturændringer. De senere år har skolen været igennem flere 
rationaliseringsprocesser og flytning imellem afdelinger i 
Undervisningsministeriet og i 1998 overflytning til Kulturministeriet. 
Den oprindelige skole, ”Tegneskolen for kvinder” grundlagdes i det 
sene 19. årh.`s politiske og ideologiske idealisme og kravet om 
uddannelse af de bedre borgeres døtre. Skolens første fusion 
skete med den lavsbundne kunsthåndværkerskole i slutningen af 
1960´erne. Den nye samlede Skolen for Brugskunst blev en 
selvejende institution indtil 1989 hvor skolen blev lagt sammen 
med Skolen for Boligindretning og blev til Danmarks Designskole. 
Som følge af centrale politiske og økonomiske krav om 
rationalisering af kunsthåndværkerfagene i en central skole og 

                                            
3 Didaktik her forstået som det hverdagslige greb om at kunne og gøre i undervisningen. Politikkens 
Store Ordbog, Politikens Nudansk med etymologi 2. udgave, 2. oplag (2002) 
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nedlægge flere private og tekniske skoler. I dag er skolen lagt ind 
under lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
under Kulturministeriet, og har i sommeren 2003 fået en ny 
bekendtgørelse. Skolen er på vej ind i en uddannelsesudvikling 
hvor målet er universitetsstatus i 2010. 
Didaktisk set har skolen igennem tiden udviklet sig fra 
anvisningsundervisning over mesterlære, værkstedslæring og 
tegnestuelæring til en projektarbejdsform som i høj grad er vores 
egen idag. Mesterlæren er i dag afløst af en Schöninspireret4 
refleksion i handling og igennem handling`s projektpædagogik. 
Skolens nyeste undervisningselement er designteori hvilket ikke er 
defineret i forhold til hvad og hvorfor men alene hvordan, det 
bruges i designteoridelen af undervisningen.  
Man kan hævde at undervisningen og det pædagogiske arbejde 
på skolen i disse år i stigende grad ligner en arbejdsstruktur hvor 
arbejdet tilrettelægges som projekter og enkeltstående løsrevne 
opgaver af undervisningsmæssig karakter. Lærerfunktionen er i 
stigende grad en politiseret og økonomisk påvirket funktion. Vi 
bliver pålagt at indføre ny pædagogik og nye undervisnings-
metoder, men da der ikke, vil jeg hævde, eksisterer en 
ekspliciteret pædagogisk holdning på skolen og ej heller foregår 
en fortløbende pædagogisk debat, er det vanskeligt at efterkomme 
disse krav, og resultatet bliver som jeg konkluderede i en tidligere 
opgave; 

at vi på nuværende tidspunkt er presset til at arbejde med hovsa 
pædagogiske forsøg og udviklings arbejder uden ekspliciterede 
rammer. Vi mener at dette kan føre til at praksis fagligheden 
forsvinder til fordel for en teoretisk-akademisk abstraktion. De nye 
præmisser for skolens fremtidige pædagogiske form og indhold er i 
høj grad dikteret af ydre omstændigheder og ikke forankret i skolen 
eller udviklet af lærerne på stedet.5 
 

Undervisningsarbejdet på Danmarks Designskole er under et 
stigende og vedvarende politisk og økonomisk pres. Dette ændrer 
betingelserne for og indholdet af den arbejdstid, der i 
virkeligheden burde være undervisningstid.  
Min antagelse er på baggrund af dette, at der er et mangeartet 
forhold til pædagogik og didaktik på Danmarks Designskole og de 
enkelte lærere opererer pædagogisk autonomt baseret på praktisk 
erfaring. Med afsæt i bekendtgørelser og studieordninger sker der 
i nyere tid en fortløbende og mere uklar håndtering af 
                                            
4 Schön, Donald. (1930-1997) Professor i byplanlægning, underviste i pædagogik ved MIT, USA     
 Forfatter til bla. “Den reflekterende praktiker”. (1983) dansk udg. 2001. 
5 Barbara Adler & Tine Kjølsen.(2003) “Projektarbejde på Danmarks Designskole – imellem praksis 
og teori. Kreativitet og individualitet i projektarbejdet som betingelser for fagets læringsrammer”. 
(Upubliceret hjemmeopgave). 
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designundervisningen. Intentionen med dette speciale er gennem 
en undersøgelse af feltet, at af- eller bekræfte ovenstående og at 
give et mere nuanceret billede af indholdet i lærerrollen på 
Designskolen i en omstillingstid. 
 
Problemformulering: 

• Hvordan påvirker de økonomisk dominerede rationaler 
pædagogikken på Danmarks Designskole og hvorledes 
sætter det sig igennem på det didaktiske plan i 
undervisningsinstitutionen? 

 
 

1.3 Designundervisning eller pædagogisk metode på 
Danmarks Designskolen. 
Design er en proces; en kreativ og mangefacetteret proces som 
har rødder i, og forholder sig til, både teori og praksis. Som faglig 
profession er design et nyere fænomen. Design har altid været en 
del af menneskets liv, og har været en så integreret del af 
dagligdagen, at det først begyndte at blive et egentligt erhverv 
efter den industrielle revolution.  
Ideen om at design kunne betragtes som en profession kommer 
først frem i det 20 århundrede igennem lavene og håndarbejds-
bevægelserne. Der er endnu ikke enighed om hvorvidt design er 
et fag, et felt, eller en videnskab, en idé, viden, et projekt, en 
proces, et produkt eller en livsform6.  
At designe er et kreativ fag og kreativitet er et kernepunkt i 
uddannelsen. Donald Schöns fokus på artistry gør ham populær i 
designpædagogiske kredse7. Donald Schön beskriver hvordan 
refleksion i handling fungerer og hvordan denne kreativitetsproces 
kan afkodes og bruges i uddannelsen af vores professionelle 
designere. Han gør opmærksom på et central dilemma i diskursen 
omkring de kreative fag– at den slags viden som er 
grundlæggende i disse fag f. eks. talent og evner sjældent er 
eksplicit. 
Udviklingen af Danmarks Designskole fra tegneskole over 
kunsthåndværkerskole til designskole har været afspejlet i såvel 
den form som undervisningen har haft, som forventningerne til 
uddannelsen både teoretisk og praktisk. 

                                            
6  Videre beskrevet i artikel af Friedman, Ken (2000) "Creating Design Knowledge: From Reseach 
into Practice." IDATER 2000 (s.5-25) 
7 Working paper af Stolterman, Erik. “Några tankar om Donald Schöns popularitet." Umeå 
Universitet. (15 mars 1999)."http://www.informatik.umu.se/~erik/Schon.html  
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Udviklingen af undervisningen, fra store klasser ved bordene, på 
tegnestuer og værksteder, over indlæring af færdigheder, til 
øvelser efter mesterens anvisninger, til den nuværende brug af 
diverse former for bla. kursusundervisning, suppleret med 
projektarbejdsformen har ikke været dokumenteret og 
udviklingens bagvedliggende intentioner er heller ikke tidligere 
beskrevet. De diskussioner og overvejelser der har været på 
skolen omkring hvad en designer skal vide og kunne og hvordan 
dette formidles, undervises eller muliggøres er kun delvis 
dokumenteret. 
Inden for praksishåndværkstraditioner over det meste af verden 
bruges der variationer af mesterlærepædagogikken, hvis 
grundlæggende didaktik er demonstration, øvelse og korrektion. 
Uddannelsen på Danmarks Designskole har også arvet den 
klassiske mesterlæretradition i læringsrummet, den er en 
underliggende struktur i dens pædagogiske udvikling, traditionelt 
knyttet til de mange håndværkspraksis der gennem tiden er 
samlet i skolen og har endvidere vist sig velegnet til mange 
aspekter af formidling af tavs viden. Denne mesterlære eller 
praksislæring som Karen Borgnakke8 kalder det, er udgangspunkt 
for en kropslig indlæring og indlejring af viden; 

”Frem for at erhverve sig færdigheder og kundskaber ved at sidde 
på skolebænken og lytte på lærerens vidensformidling, erhverves 
både færdigheder, kundskaber og viden i praktiske situationer”, 
 

Denne læringssituation bliver, når vi ser på den med Schöns 
tanker om refleksion, også til kropslig indlæring af viden, færdig-
heder og kundskaber. 
Designpædagogikken eller undervisningsplanlægningen på 
Danmarks Designskole er nært knyttet til lærernes identitet som 
kunstnere, kunsthåndværkere og praktikere derfor må de 
pædagogiske overvejelser i dette masterprojekt tage udgangs-
punkt i en faglig pædagogisk praksis. Hvilken praksis har læreren i 
læringsrummet, hvilke rationaler ligger til grund for disse 
handlinger og hvordan handler praktikeren i læringsrummet?. 
Idag eksisterer der en meget bred definition af begrebet 
pædagogik som afspejler den løbende debat om hvor vægten skal 
ligge imellem pædagogikkens opdragende eller undervisnings-
mæssige funktion. Er en pædagog en underviser der sigter mod at 
meddele eleven/ den studerende specifik viden og færdigheder ud 
fra en bestemt målsætning? Dette skisma om pædagogikkens mål 
vil bla. blive belyst af den undersøgelse jeg har foretaget i 

                                            
8 Borgnakke, Karen (1999). "Som Variationer over Et Tema: Learning by Doing." Projektsarbejdets 
Fortid & Fremtid. red. Susanne Knudsen. Danmarks Lærerhøjskole. (s.61-94.) 
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masterspecialet. I debatten på Danmarks Designskole ser lærerne 
ofte sig selv som en blanding imellem faglige eksperter og 
fødselshjælpere.  
 
 

2. Projektets teoretiske perspektiv og metode: 
Det er projektets intention at sætte den menneskelige praksis i 
centrum og med den finde en vej til at udforske den, med 
fastholdelse af praksis særlige kvaliteter og kvantiteter. Det er 
genstandens karakter og menneskers praksis der skal bestemme 
udforskningens måder. 
Grundlaget for min undersøgelse følger Sven Mørchs9 
udgangspunkt for at udvikle empirisk forskning der ønsker at 
skabe forskning og forskningsdesign som tager hensyn til de 
teoretiske opmærksomheder, som den kritiske analyse af social 
videnskaberne, og menneskers subjektivitet og intentionalitet. 
Mørch siger om projektdesign: 

at man kan bruge de metoder man finder relevante i ethvert 
design, dvs. bruge kvantitative og kvalitative data sammen. At 
undersøge og udforske i samme projekt kan være fornuftigt i 
forhold til om undersøgelsen kan sikre sine egne mål 
(generalisering, belysning, forståelse etc.) 10. 
 

Med afsæt i dette grundsyn anlægger jeg en samfunds-
videnskabelig tilgang til det at udforske de menneskelige 
handlinger. Den empiriske tilgang er en kvalitativ forsknings-
metode pga. projektets særlige genstand, lærernes undervisnings-
praksis på Danmarks Designskole. Det er lærernes pædagogiske 
handlinger, der undersøges med en kvalitativ metode, en videns- 
og erfaringsdannelsesmetode. Forskning i menneskehandlinger 
og måder at håndtere deres liv på er ifølge Mørch psykosocial 
forskning der ser handlinger som historisk bestemte handleformer 
for mestring af livet. Han beskriver her en teoretisk forståelse der 
er parallel til den, den franske sociolog Bourdieu11 bruger i sin teori 
om menneskelig handling, dens betingelser og rammer. 
 
 
                    Et centralt aspekt ved menneskers liv som vi søger at udforske  

                                            
9 Mørch, Sven.(1993). "Hvad vil det sige at undersøge." udkast nr. 1 (s.53) 
10 ibid (s.59-60) 
11 Bourdieu, Pierre. (1997) “Af praktiske grunde. Omkring teorien om menneskelig handling”. Hans 
Reitzels Forlag, 
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er at mennesker i deres egne intentionelle handlinger forbinder 
betingelser og resultater12. 
 
 

2.1 Forskningsmetode: 
Med udgangspunkt i antagelserne om lærernes pædagogiske og 
didaktiske overvejelser og deres rammer på Danmarks 
Designskole er det intentionen med dette projekt at undersøge 
feltet, igennem at stille en række spørgsmål til lærerne. Disse 
spørgsmål stilles som undersøgelsesspørgsmål i en videnskabelig 
praksissammenhæng. Hvordan handler de pædagogisk?. Er de 
bagvedliggende rationaler betinget af personlige erfaringer eller 
tillærte metoder?. Hvordan beskriver de deres ageren i 
læringsrummet og hvordan forholder disse handlinger sig til de 
betingelser uddannelsen er underlagt i nutiden?. Hvordan 
reflekterer de over og italesætter en designpædagogik, dens 
indhold og metoder? Undersøgelsen begrænser sig til at udsige 
noget om lærernes beskrivelse af det de gør og deres refleksioner 
over dette, men ikke hvordan de handler i undervisningsrummet. 
Dette sker på baggrund af en erkendelse af at det er væsentligt for 
projektets troværdighed at de involverede lærere med egne ord 
beskriver deres handlinger, frem for ved observationer hvor min 
egen forståelse kunne dominere materialet. 
For at kunne beskrive de interviewedes daglige handlinger og for 
at forstå de fremherskende begreber som karakteriserer måden 
hvorpå designlærerne italesætter deres praksis, anvendes 
Bourdieus teorier om menneskets handling i sociale sammen-
hænge dvs. felt, habitus og kulturkapital13. Disse teorier kan bruges 
til at udsige noget om baggrunden for de pågældende læreres 
italesættelse af deres pædagogiske handlinger, men kan også 
noget om hvordan disse virker i det felt undersøgelsen finder sted 
i. 
Projektet vil undersøge sammenhænge mellem ydre samfunds-
satte betingelser og pædagogisk praksis med det formål at 
forsøge at opstille generelle antagelser og at tilstræbe at eftervise 
disses gyldighed i det konkrete materiale. 
                                            
12 Mørch, Sven.(1993). "Hvad vil det sige at undersøge." udkast nr.1 (s.68) 
13 Kulturel kapital er et begreb på et andet niveau end den symbolske kapital. Her er der tale om 
dispositioner, evner, handlings- og orienteringsmuligheder, både nedarvede og erhvervede. De er 
dynamiske størrelser som er i et dominans forhold med de andre magtfaktorer på feltet.  
Habitus: system af dispositioner, som tillader mennesker at handle, tænke og orientere sig i den 
sociale verden. Habitus kan betragtes som legemeliggjort kapital.  
Felt kan defineres som et system af relationer mellem positioner.  
Med social felt (også kaldt kampfelt eller konkurrencefelt) mener Bourdieu et foranderligt område i 
samfundet, hvor mennesker og institutioner strides om noget, der er fælles for dem.  
Broady, Donald.(1998). “Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj”. “Pædagogik-en 
grundbog til et fag”. København, Hans Reitzels Forlag: (s.413-415)  
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Centralt for handlingsforskningsdesignet er at de samfundssatte 
og kontekstuelle udviklingsbetingelser udgør det rationale ud fra 
hvilket der stilles spørgsmål til individernes handlinger. De 
kategorier og rammer, der spørges ud fra, kommer fra 
konstruktionen og analyse af samfundssatte og kontekstuelle 
betingelser. 
Det samfundssatte begreb bliver i Mørchs univers til det han 
kalder ”kontekst betydning”, dvs. analysen af konteksten som 
handlingsbærende må opstilles som analysen af de 
samfundsmæssige betingelser i deres formning i de konkrete 
kontekster. Kontekster må ses som betingelsesrum, hvori 
handlinger kan udspilles som menneskers egne intentionelle 
forsøg på at håndtere samfundsmæssige betingelser i deres ofte 
modstillede og begrænsede form. 
Hnadlingsforskningsdesignet må derfor stille spørgsmål på 
baggrund af en viden om genstandens betingelser og 
handlemuligheder for at afdække, hvorledes betingelserne bringes 
i anvendelse og hvorledes mulighederne bruges.  
I det næste vil jeg præsentere en egen model der viser hvordan 
den valgte empiri er placeret i niveauer i forhold til hinanden, og 
hvorledes disse påvirker hinanden og hvilke indbyggede 
magtforhold der eksisterer. Magt her forstået som 
gennemsætteligheds vilje og kunnen. Modellen viser hvordan de 
samfundssatte betingelser påvirker rammerne indenfor hvilke 
lærerne dagligt handler. Den fremstiller de sammenhængende 
udviklingsbetingelser der påvirker deres handlingsrationaler.  
Den teoretiske konstruktion der ligger bag ved den opstillede 
model er inspireret af Anders Mathiesens14 model over de 
kulturelle og politiske processers handlesammenhænge. Modellen 
er en orienteringsramme og danner analytisk perspektiv for en 
historisk og konkret analyse. Den skelner imellem forskellige slags 
sammenhænge som de agerende indgår i på forskellige, 
samtidige niveauer. I praksis er der tale om sammenvævede 
relationer og processer mellem de kulturelle, praktiske og politiske 
processer. Modellen kan skærpe blikket for de mange samtidige 
og ikke altid forenelige relationer som institutionerne og de 
agerende indgår i. 
Mathiesens model viser skolens placering i sammenhæng med 
det moderne samfunds mange samvirkende områder og 
konfliktfyldte processer. Denne grundtanke om sammenhænge og 
påvirkninger/ adfærd og repræsentation har haft betydning for den 
tænkning jeg har brugt i indgangen til projektet. 

                                            
14 Mathiesen, Anders.(2002) Sociologiske Feltanalyser. 8/02. Research Papers from the department 
of social sciences. Roskilde Universitetscenter .(s.37 ff) 
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Model 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærernes betingelser og handlemuligheder er som beskrevet 
under stor forandring fra den tidligere lærerrolle præget af 
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form af egen praksis. Idag er lærerne fastere tilknyttet skolen, 
mange er fuldtidsansatte og har derfor ikke mulighed for at 
fastholde tilknytningen til den ”virkelige verden”. Den stigende 
politisering15 af skolen gør at man som lærer i dag tilbringer mere 
tid ved mødebordet end i undervisningsrummet. Denne politisering 
viser sig i form af interne politikmøder, konstante evalueringer, 
projekt og ad-hoc grupper o.m.a.. Resultatet er at der bruges mere 
tid omkring mødebordet for at diskutere hvordan man skal gøre 
                                            
15 Ball, Stephen. J. (2003) "The teacher´s soul and the terrors of performativity.".”I Journal of 
educational policy”, 2003, vol.18,nr.2. (s.215) 
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frem for at være i undervisningsrummet med de studerende og 
vise dem hvordan man gør. 
Det må undersøges hvorledes lærerne bruger deres betingelser, 
ser deres verden, hvordan de anskuer sammenhænge og 
udviklingsmuligheder, deres egne bevægelsesmuligheder og 
hvorledes de handler. Et handlingsforskningsdesign må bære sine 
genstandsantagelser med ind i designet og bygges på en teoretisk 
forviden om genstanden, bygget på en kontekstteori. 
På baggrund af konstruktionen af denne undersøgelsesmodel er 
interviewspørgsmål udviklet, for at få uddybet og kvalificeret 
lærernes ageren, selvforståelse og forhold til de givne strukturelle 
arbejdsbetingelser. 
Steinar Kvale`s16 tilgang til forskningsinterview er valgt som 
metodiske grundlag for interviewdelen af undersøgelsen. Om 
forskningsinterviewet siger Kvale at det er et kreativt håndværk 
der ligger nærmere kunsten end samfundsvidenskabernes 
standardiserede metoder, og som peger på de kvalitative data i 
materialet mere end det kvantitative. Man kan sige at med en 
postmoderne forskningsbetydning gives der afkald på at søge 
efter en endegyldig sandhed, dvs. objektivt fastlagte betydninger, 
og der lægges mere vægt på deskriptive nuancer, forskelle og 
paradokser. Da fokus i opgaven ligger på et ikke umiddelbart 
kvantificerbart begreb som designpædagogik er dette håndværk 
valgt.  
Interviewene har været båret af en metodologisk bevidsthed om 
spørgsmål- form og fokus på interaktionsdynamikken imellem 
interviewer og de interviewede, med Kvale´s ord:  

“Samtalen er en grundlæggende, menneskelig interaktionsform. 
Mennesker taler med hinanden – de stiller spørgsmål og besvarer, 
gennem samtaler lærer vi hinanden at kende, får noget at vide om 
oplevelser, følelser og den verden de lever.” 17 

 
Formålet med at vælge det kvalitative forskningsinterview har 
været at få adgang til de interviewedes livsverdensbeskrivelser, 
disse danner grundlag for tolkninger af meningen med de 
beskrevne fænomener. Mere konkret har målet været at få belyst 
lærernes pædagogiske handlinger og deres forhold/ stillingtagen 
til rammerne for disse handlinger. Interviewet er en social 
meningsproduktion gennem sproglig interaktion. Intervieweren er 
medproducent af og medforfatter til den resulterende interview 
tekst. Det er en styrke ved netop interviewmetoden at den kan 

                                            
16 Kvale, Steinar. (1994) Interview - En Introduktion Til Det Kvalitative Forskningsinterview. Trans. 
Bjørn Nake. København. Hans Reitzels Forlag. (s.92) 
17  ibid (s.19) 
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konstruere forskellige meninger, hvilket er tilstræbt sammen med 
en følsomhed overfor de enkelte interviewsituationer.  
På baggrund af et pilotinterview justerede jeg mod en nødvendig 
fokusering i interviewguiden, for bla. også at få en nærmere 
beskrivelse af de pædagogiske handlinger og disses prædeter-
mineringer hos de interviewede lærere.  
Som analyse og fortolkningsramme har jeg valgt at bruge den af 
Glaser og Strauss udviklede ”Grounded Theory” 18 i den ligger der 
en metode til gennem analyse af data at udvikle en teoretisk 
fortolkning af de interviewedes udsagn. Om dette siger Kvale: 

Der sker en kontinuerlig kodning og omkodning af observa-
tionerne, efterhånden som forskerens indsigt øges i løbet af 
undersøgelsen i arbejdet hen imod en empirisk grundet teori19. 
 

”Grounded theory”20 baserer sig på den antagelse at det 
genstandsfelt undersøgelsen tager sit udspring i, rummer sin egen 
natur eller fortælling som gøres tilgængelig for grundige studier og 
analyser. 
Analyse defineres her som den metodiske praksis der skaber 
begrundet orden i de indsamlede data, og som viser sig som 
særlige sammenhænge eller mønstre i datamaterialet. Intentionen 
er at forsøge at trænge ind bag de mønstre og sammenhænge der 
fremanalyseres. Det er vigtigt at fastholde distinktionerne imellem 
data, analyse og fortolkning, det sidste her forstået som hvorfor 
det forholder sig som analysen indikerer. Første fase er en åben 
tilgang til feltet. Feltmaterialet gennemlæses med henblik på den 
første åbne kodning. Det handler om at identificere fænomener, 
som synes at gentage sig og dermed virker konstante. Det 
datamateriale der kommer ud af dette bruges til at udarbejde 
nøgletemaer. Dernæst er det en udfordring at udvikle et 
begrebsapparat på baggrund af de kategorier, der er 
fremanalyseret. Når og hvis kategorierne kan gøres til teori, løftes 
perspektivet ud af sin kontekstbundethed og får dermed en form 
for generel udsagnskraft, som bla. beskrives af Stephen Carney: 

it is the contention that by failing to acknowledge the precarious 
political times in which teaching takes place, many researchers 
and the work they generate support generic, decontextualised  
and sanitised versions of teaching.21 

                                            
18  ibid (s. 206) 
19Madsen, Ulla Ambrosius.(2003) ”Vidensskabelse.Pædagogisk Etnografi- Forskning I Det 
Pædagogiske Praksisfelt. Klim. (s.80-87) 
20Kvale, Steinar. (1994) “Interview - En Introduktion Til Det Kvalitative Forskningsinterview”. Trans. 
Bjørn Nake. København: Hans Reitzels Forlag. (s.206) 
 
21 Carney, Stephen. (2004) "The professional development of teachers- trends and tendensies in 
Anglo-Saxon Research." De Professionelle”. Katrin Hjort (red).Roskilde Universitetsforlag, (s.115) 
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2.2 Forskningsdesign  
Med Anders Mathiesens22 model af de kulturelle og politiske 
processers handlesammenhænge vil jeg fremstille nogle af de 
retningsgivende rammer for lærernes pædagogiske handlinger. 
Disse rammer har i dag en større handlekraft og betydning i den 
daglige håndtering af undervisning på Designskolen, end de har 
haft tidligere. Dette gøres ved hjælp af en præsentation af de 
nærmeste konkrete rammer i form af to bekendtgørelser23 og to 
studieordninger fra de sidste otte år. Tilgangen til analysen af de 
fire tekster har været, hvilke udsagn har teksterne om pædagogisk 
handling og didaktiske overvejelser, og i anden omgang 
undervisningstilrettelægning og undervisningsformer. I 
fremstillingen belyses også hvorledes lærerne forholder sig til 
disse tekster og hvordan de beskriver teksternes påvirkning af 
deres undervisningspraksis.  
EfterføIgende vil undersøgelsen gennem interviews belyse 
lærernes pædagogiske praksishandlinger i dag og analysere 
deres forhold til de kontekstuelle rammer indenfor hvilke de 
handler. Jeg vil tilstræbe at afdække rationaler og 
handlingsmønstre igennem en analyse af det pædagogisk-
praktiske og disse handlingers ydre samfundsmæssige 
betingelser. Det er intentionen at tilstræbe en perspektivisk 
subjektivitet ved at stille forskellige typer spørgsmål til interview 
teksterne. Den fortolkningskontekst der bruges er hovedsaglig en 
kritisk common-sense-forståelse24 af udsagnene, idet de 
interviewede betragtes som repræsentanter i stedet for som 
informanter eller vidner. Repræsentant konteksten giver en 
bredere analyse rumlighed i forhold til udsagn om omverden, 
kapital former og habitus.  
Første læsning af interviewudskrifterne er en afkodning af 
interview-personernes observationer og erfaringer, deres 
italesættelse af egen pædagogisk praksis, dette danner grundlag 
for en mønsterdannelse som analyseres. I den anden læsning af 
teksterne vil følgende spørgsmål blive stillet til interviewteksterne: 

                                            
22 Mathiesen, Anders. (2002) Sociologiske Feltanalyser. 8/02. Research Papers from the 
department of social sciences. Roskilde Universitetscenter .(s.37 ff)  
23 Bekendtgørelse om uddannelse indenfor design, 16 juni 1989, nr.424  
Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, 27 
juni 2003, nr.617.  
Studieordning: Ny plan for Designuddannelsen 1997, ændringer som følge af overgang til 
Undervisnings-ministeriets universitets afdeling. 
Studieordning/ Grunduddannelsen ved Danmarks Designskole. 2003/2004 
24 Kvale, Steinar. (1994). “Interview – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. Trans. 
Bjørn Nake. København: Hans Reitzels Forlag, (s.210-212) 
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1. Hvordan handler lærerne pædagogisk og er rationalerne for 
disse handlinger betinget af erfaring i deres egen uddannelsestid 
eller tillærte senere i livet? 
2. Hvordan beskriver de med egne ord deres pædagogiske ? 
For at opnå en bred repræsentation og validitet i det praktiske 
empiriske materiale har jeg valgt at spørge fire mænd og kvinder 
fra skolens to institutter med forskellige aldre, faglig 
praksisbaggrund og pædagogisk erfaring. De pågældende lærere 
er valgt ud fra et ønske om at lade skolens forskellige faglige 
kerneområder komme til orde med deres selvforståelser. 
Interviewene er foretaget på deres kontorer og jeg har valgt at 
lade det fremgå af materialet hvorledes deres arbejdspladser 
fremstår. Som ramme om interviewene har jeg endvidere noteret 
de interviewedes uddannelsesmæssige baggrund, alder og deres 
lærererfaring, for herigennem at kunne belyse deres kulturelle 
kapital25 og habitus. 
Mine medbragte forudsætninger som uddannet på institutionen og 
lærer i nutiden har jeg valgt at betragte som den naturlige 
adgangsvej til forståelsen af feltet. Jeg har brugt denne 
internaliserede viden til at beskrive specialeprojektets 
indholdsmæssige udvikling ind til den kerneproblematik jeg har 
valgt som emne. Min position påvirker naturligvis forskningen og 
mine iagttagelser og med den bevidsthed har jeg forsøgt at lægge 
en distance til empirien med en teoretisk konstruktion baseret på 
Sven Mørchs begreber om kvalitativ forskningsmetode da fokus i 
opgaven ligger omkring menneskelig handlen. 
Dette har i forskningsprocessen peget på at både jeg og de lærere 
jeg har valgt at interviewe er institutionsbundne og personbundne i 
brug af sprog, adfærdsmæssige udtryk og fysiske udtryk. Dvs. at 
hvad lærerne gør og siger er bundet til lærerne som uddannede 
fagpersoner i en særlig institutionel sammenhæng, der på en 
måde også findes uafhængig af læreren, men som læreren 
gennem uddannelse og praksis har tilegnet sig evne for, at kunne 
betjene sig af og som eleverne også har et nærmest naturgroet 
forhold til26.  
 

                                            
25 Den kulturelle kapital se note 12. Broady, Donald.(1998) "Kapitalbegrebet Som 
Uddannelsessociologisk Værktøj”." Pædagogik-En Grundbog Til Et Fag. Ed. Jens Bjerg. 
København: Hans Reitzels Forlag, (s.423) 
26 Andersen, Trine Øland og Peter Ø. "Konstruktionsarbejdets Mange Facetter." Nordisk Pædagogik 
2003: (s.49-61) 
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3.Fremstilling og analyse af empiri. 
3.1 Præsentation af de kvalitative forsknings-
interview: 
Som ramme for min analyse af de fire kvalitative forsknings-
interview, har jeg valgt at beskrive de fysiske rammer interviewene 
er foregået i. Jeg ønsker med dette at beskrive de fire 
interviewede´s arbejdsrum/-kontorer og derigennem forholde mig 
til deres praktikker og livshistoriske erfaringer som de 
repræsenterer sig i rummet, og at beskrive deres, uddannelses-
mæssige og faglige baggrund, og undervisningserfaring. Igennem 
en beskrivelse af lærernes praktikker og erfaringer kan 
undersøgelsen komme bagom handlingerne og sætte begreber på 
baggrundene for disse. 
A har 25 års erfaring som lærer, studieleder og institutleder på 
skolen. Uddannet som indretningsarkitekt på Skolen for 
Boligindretning. Har gennemgået pædagogikum på DEL med 
efterfølgende kurser i evalueringsformer og eksamensformer. 
Kontoret meget personligt og kunstnerisk udsmykket, med 
billeder, fotos, tegninger på opslagstavler. Kultur, erfaring og 
stemning slår mig i møde. 
B har 4 års erfaring som lærer på skolen. Uddannet som arkitekt 
og industriel designer på Kunstakademiets Arkitektskole i 1994. 
Har ingen pædagogisk uddannelse, selvlært. Kontoret er et fælles 
kontor med et blandet og lidt bart præg. B er selv en meget 
farverig og stilsikker kulturbærer af en arkitektbaggrund, 
gestikulerer meget. Kontoret er præget af nogle arkitekttegnede 
stole og plakater. Det er alt i alt visuelt stille og ikke personligt 
C har 20 års undervisningserfaring, hvoraf de 4 som lærer på 
skolen. Uddannet på Det Jyske Kunstakademi, og har taget 
moduler i idehistorie og litteratur videnskab på universitetet. Har 
voksen pædagogisk grunduddannelse. Et lidt bart kontor med 
begrænset udsmykning, lidt rodet og ikke personligt. Beskedent, 
det er et dele kontor med tre andre lærere. 
D har ca.17 års sammenlagt erfaring som lærer og studieleder på 
skolen. Uddannet arkitekt på Arkitektskolen, har læst et halvt 
kunsthistoriestudie på universitetet i udlandet. Har ingen 
pædagogisk uddannelse, selvlært. Har været gæstelærer på 
designskole i Canada. Kontoret præget af sammenskrabede 
reoler, med bøger og tidsskrifter. Kontoret er lidt gemt af vejen i et 
hjørne af skolen, bordet står på skrå i lokalet. Her virker lidt 
hengemt men med en rolig stemning. Gestikulere meget. 
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3.2 Fremstilling og analyse af den normative empiri: 
I det følgende kapitel vil jeg fremstille og analysere den udvalgte 
empiri i form af to bekendtgørelser27 og to studieordninger fra de 
sidste otte år. Analysen af de fire tekster baserer sig bla. på de 
interviewedes udsagn om de præsenterede teksters udsagn om 
pædagogisk handling, didaktiske overvejelser, undervisnings-
tilrettelægning og undervisningsformer. Lærernes forhold til disse 
tekster og hvordan de beskriver teksternes påvirkning af deres 
undervisningspraksis bliver også belyst.  
Bekendtgørelsernes og studieordningernes grundlæggende 
rationale28 er henholdsvis et lovgrundlag; en politisk fastlagt 
styringsramme, og institutionens egen ramme beskrivelse, et 
uddannelsesmæssigt planlægningsværktøj. 
I bekendtgørelserne fra 1989 og 2003, står der om pædagogik og 
didaktik: 

Bekendtgørelse om uddannelse indenfor design 16 juni 1989 nr. 
424: Kapitel 1,§2, Formålet med uddannelsen er at give de 
studerende kvalifikationer på et videregående niveau inden for 
kunsthåndværk, industriel design, indretning/planlægning og 
kommunikation med henblik på professionel beskæftigelse inden 
for disse områder. Herunder er formålet at give de studerende de 
nødvendige tekniske, æstetiske og analytiske forudsætninger for at 
kunne løse opgaver på et kunstnerisk og humanistisk grundlag. 
 
Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Danmarks 
Designskole og Designskolen Kolding 27 juni 2003 nr. 617:§1, 
Formålet med designuddannelsen er at give den studerende  
faglig viden, metodiskfærdighed og professionel kompetence i 
designfagets discipliner med henblik på beskæftigelse som 
designer, herunder kunsthåndværker. 
 

Ovenstående tekst uddrag viser to grundlæggende forskellige 
tilgange til det at give uddannelse i design. Ordet pædagogik 
figurerer et sted i bekendtgørelsen fra 1989. I kapitlet om 
uddannelsesnævn og rådgivende faglige udvalg står der29 ”at de 
eller det fagligt rådgivende udvalg består af repræsentanter for 
virksomheder, faglige sammenslutninger, områdets lærere og 
studerende og af områdets overordnede pædagogiske personale”. 

                                            
27 Bekendtgørelse om uddannelse inden for design, 16 juni 1989, nr.424  
Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, 27 
juni 2003, nr.617.  
Studieordning: Ny plan for Designuddannelsen 1997, ændringer som følge af overgang til 
Undervisnings-ministeriets universitets afdeling. 
Studieordning/ Grunduddannelsen ved Danmarks Designskole. 2003/2004 
28 Rationale her forstået som udlæggelse af de principper el. grunde på hvilke en beslutning, 
overbevisning, handling el.lign. er baseret. Politikkens Store Ordbog, Politikens Nudansk med 
etymologi 2. udgave, 2. oplag  (2002) 
29 §27, stk 2. 
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Det er ikke umiddelbart indlysende om der refereres internt eller 
eksternt. Der er ikke beskrevet nogen pædagogisk tilgang til det at 
undervise i design.  
I den nye bekendtgørelsestekst30 er undervisnings 
tilrettelæggelsen derimod mere detaljeret beskrevet. F. eks. står 
der at grund- og overbygningsuddannelsen omfatter31 : 

1. Projektorienterede opgaver, der udvikler evnen til at arbejde 
med konkrete problemstillinger indenfor designområdet. 
2. Undervisning i designfaglig teori og metode. 
3. Undervisning i designfaglige redskabsdiscipliner og 
materialeforståelse. 
4. grunduddannelsens eksamensprojekt. 
Overbygninguddannelsen omfatter: 
1. skal udbygge den studerendes grunduddannelse med 
videregående studier inden for designområdet og tilgrænsende 
relevante fagområder. 
2. skal sætte den studerende i stand til selvstændigt at anvende 
designfagets teorier metoder. 
3. skal kvalificere den studerende til at udføre og deltage i 
kunstnerisk udviklingsarbejde og 
4. kan kvalificere den studerende til at udføre og deltage i 
videnskabeligt udviklingsarbejde. 

 
Om studieordningen står at den skal indeholde rammer og regler 
for bla. undervisnings- og arbejdsformer og indeholder således 
heller ikke begrebet pædagogik. Den nyeste bekendtgørelse er 
mere detaljeret og konkret i sin beskrivelse af undervisningen men 
har ligesom udgaven fra 1989 ikke en beskrevet pædagogik. 
I forbindelse med overflytningen fra Undervisningsministeriets 
Erhvervsskoleafdelingen til Universitetsafdeling i 1997 forlangte 
den ansvarlige afdeling, at skolen udarbejdede en studieordning. 
Studieordningsteksten fremstår som en beskrivelse af de 
uddannelsesmæssige planlægningsrammer, men præsenterer 
ingen pædagogisk holdning. 
Den nye studieordning fra 1 marts 2004, kaldet Studieordning, 
Grunduddannelsen ved Danmarks Designskole indeholder i 
modsætning til den gamle studieordning et kapitel der giver en 
grundig beskrivelse af undervisningsformernes indhold og formål. 
Der står bla. følgende som er en grundig beskrivelse af hvilke 
studieelementer der indgår. Det fremgår af teksten at der er en 
hierarkisering af de nævnte studieelementer, idet der bla. bruges 
ord som central overfor grundlæggende; 

                                            
30 af 27 juni 2003. 
31 §12. 
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Projektorienterede opgaver udgør studiets centrale element. 
Igennem arbejdet med disse opgaver udvikles den studerendes 
evne til at generere ideer og behandle designrelaterede 
problemstillinger, som omsættes til designfaglige  programmer og 
projekter. Designteori, almene designdiscipliner og specifikke 
designdiscipliner giver den studerende henholdsvis 
grundlæggende kundskaber i designfaglig teori og metode, 
redskabsmæssige færdigheder og  materialeforståelse. 

 
Denne fremstilling understøttes af de fire interviewede. De 
interviewede forholder sig blandet til de ovennævnte ændringer på 
bekendtgørelses- og studieordningsniveau. Nogle af lærerne 
mærker de i bekendtgørelsen indeholdte ændringer tydeligt og 
beskriver de nyere udviklinger negativt. Oplevelsen af at 
betingelserne for håndteringen af fagets stof og metoder er 
ændret over tid er tydelig og opfattes delvist fremmedgørende. 
Den pædagogiske handlings betingelsesrammer beskrives som 
noget løsrevet i forhold til lærernes egne internaliserede forhold til 
pædagogik/læring/formidling. Om studieordningen siges der 
konkret at den ikke beskriver pædagogiske holdninger men er en 
beskrivelse af undervisningsformer, den er et sæt regler og 
rammer omkring det indhold skolens lærere skal udforme. 
Studieordningen er handlingsanvisende og ikke pædagogisk 
beskrivende, siger der. De følgende citater er fra de interview der 
præsenteres i det næste afsnit, A, B, C, D. Citaterne er de 
interviewedes udsagn om de i dette kapitel præsenterede 
studieordninger og bekendtgørelser´s indhold og påvirkning af 
lærernes pædagogiske praksis handling.  
Omkring tilstedeværelse af pædagogiske målsætninger i 
studieordningen siger A: 

Vi er ikke ens og det er måske nok grunden til at der er formuleret 
så lidt omkring pædagogiske målsætninger både i studieordningen  
og i det hele taget. Det er SÅ svært at få det ned på papir. Alle folk 
”rejser sig op” og der er modstand imod det. 
 

Om hvordan bekendtgørelsen påvirker deres pædagogiske 
praksis siger A: 

A: Jeg oplever den som formålet med uddannelsen, som har 
ændret sig fra at være en uddannelse som skulle gives indenfor 
nogle forholdsvis specielle områder til at blive til en uddannelse 
som på et mere generelt niveau giver en designuddannelse med 
specialiserings-muligheder. Det er jo en vigtig ting og det er det der 
fremgår af bekendtgørelsen. Formålsbestemmelsen har ændret sig 
fra at rette sig mod bestemte professionsområder til at give en 
generel designuddannelse. Det forpligter os til at give de 
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studerende de redskaber der skal til for at kunne gå ud og virke 
indenfor et bredere felt. 
 

Om udviklingen der er sket mellem de to bekendtgørelser siger A 
og B:  

A: Det der står på bekendtgørelsesniveau og i studieordninger er 
ikke noget lærerne og ledelsen her på stedet tager sig særlig 
meget af. Selvfølgelig giver det nogle rammer for hvordan studiet 
er bygget op men jeg vil påstå at man kan gå ud og tale med 
mange af vores kollegaer og mange af dem kender ikke de 
vigtigste formuleringer i studieordninger og bekendtgørelser, det er 
ikke noget man bruger meget tid på. Man underviser ud fra den 
fornemmelse man har for hvad der er rigtigt og den tradition og 
den metode man selv har været udsat for og som man har 
udviklet, og igennem sin egen praksis  har fået erfaring for virker. 
Så vi er ikke ”bibelstærke” her, jeg tror ikke skiftende 
bekendtgørelser har haft den store indflydelse, det er nogle andre 
ting der er kommet.  
Da den nye studieordning kom i 1997, blev den mødt med et 
ordentlig lag tæsk fordi de fleste ser den slags nedskrevne ting 
som snærende bånd som tager friheden fra læreren til selv at 
kunne disponere ud fra fornemmelse og erfaring.  
 
B: Den sidste tekst her kunne i virkeligheden lige så godt være 
skrevet for designdelen af kunsthistorie, den ligger ikke op til det at 
det er kunsthåndværkere og designere der underviser i det, det 
faglige og håndgribelige er ikke længere en del af teksten det er 
næste ikke eksisterende og så har man skudt sig selv i skoene 
eftersom alle de mennesker der underviser her på skolen 
uddannelsesmæssigt og dannelsesmæssigt knytter an til den 
gamle bekendtgørelses rammer og seks mennesker knytter an til 
den nye bekendtgørelse. 
 

Som man kan se så implementeres de valgte bekendtgørelser  
som styringsinstrumenter i Designskolen, en lovmæssig sikring af 
uddannelsesinstitutionens funktionsrammer og dermed også en 
kvalitetsstyring af uddannelsen. Bekendtgørelserne fungerer i et 
givent magtrum ville Anders Mathiesen sige, ifølge modellen over 
de kulturelle og politiske processers-handlings-sammenhænge s. 
10. Vi ser et skred i det indholdsmæssige i bekendtgørelserne, fra 
en fagligt orientering mod en mere generel ikke fagligt tilknyttet 
erhvervsretning. En påvirkning imellem den politiske retning i 
modellen og den erfaringsbaserede ideologi. De omkring skolen 
eksisterende strukturelle, politiske og økonomiske rammer virker 
ind i lærernes pædagogiske handlinger. Dette udtrykker sig bla. 
igennem direkte politisk indblanding i institutionen, hvor 
bekendtgørelser bliver til et styringsrationale langt ind i det faglige 
miljø på institutionen. Det udtrykker sig som forsøg på en 
begrænsning af den pædagogiske autonomi Bekendtgørelsen 
opleves i dag som havende langt større direkte handlekraft i 
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forhold til det der foregår i læringsrummet end den har haft 
tidligere og på den måde overskrider den modellens hierarkiske 
opbygning.  
Arbejdshypotesen hævder at der ikke er et ekspliciteret forhold til 
pædagogik og didaktik på Danmarks Designskole. De fremstillede 
interviewudsagn er derimod udtryk for at der eksisterer et 
mangeartet og stærkt erfaringsbaseret forhold til pædagogik. Der 
sker i det daglige en fortløbende operationalisering af 
bekendtgørelser og studieordninger som har flere sammenstillede 
pædagogiske forlæg, den enkelte lærer opererer pædagogisk 
autonomt sammen med andre baseret på praktisk erfaring i en 
designmæssig mangfoldighed. Dette skal bla. ses i lyset af at der i 
bekendtgørelse og studieordning, ikke beskrives en central 
pædagogisk holdning for Designskolen. 
Der optræder også en mulig modsætning i de ovenstående 
udsagn imellem ønsket om at have klare pædagogiske mål og 
klare faglige mål som ramme for pædagogisk praksis. I 
udsagnene ses et billede af et ønske om fælles refleksion, og 
dialog om den manglende pædagogiske fællesnævner. En af de 
interviewede giver udtryk for hvordan den pædagogiske debat 
over tid er blevet fortrængt af andre interesser og ændringer af 
arbejdsopgavernes indhold. Citaterne viser en over tid ændret 
arbejdspraksis og indholdsbeskrivelse. 
 

3.3 Analyse af de kvalitative forskningsinterview 1: 
De interviewedes arbejdsmæssige omgivelser giver ikke 
umiddelbart nogen indikation for en medbragt kulturel praksis, hvis 
man ser på hvordan deres kontoromgivelser afspejler 
uddannelsesbaggrund. Kun i et enkelt tilfælde (A) er der en tydelig 
tilstedeværende repræsentationel kulturel praksis i omgivelserne. 
De fire interviewedes forskellige former for livshistoriske erfaringer 
træder frem igennem iagttagelserne af deres arbejdsrum. Den 
medbragte kulturelle kapital udtrykker sig tydligere i deres 
handlinger og dispositioner livshistorisk, og i 
prædetermineringerne for deres handlinger som lærere, hvad det 
efterfølgende vil vise.  
På baggrund af den første gennemlæsning af interviewene viste 
der sig umiddelbart tre mulige kategoriseringer. De er fremkommet 
ved at gennemlæse interviewene efter udsagn, der kunne sige 
noget om de rationaler og handlingsmønstre, som ligger bag 
lærernes pædagogiske praksis. De er; rationaler bag valg af 
pædagogik, handlingsmønstre i det pædagogisk-praktiske, og 
prædetermineringer og betingelser for pædagogisk handling. 
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Kategori 1: Rationaler bag valg af pædagogik:  

- Grundlæggende rationale at gøre de studerende til gode 
designere.  

- Dannelse og uddannelse sidestillede omdrejningspunkter i 
undervisning. 

Kategori 2: Handlingsmønstre i det pædagogisk-praktiske. 
- Kombination af pædagogiske metoder giver nye 

erkendelsesformer. Vekselvirkning imellem 
undervisningsmetoder væsentligt for læring. 

- At skabe rammer for de studerende er væsentligt og bør 
ske i respekt for deres medbragte viden.  

- Analyse og kritik er vigtige metodiske redskaber i 
undervisningen. 

- Reel undervisning er i stigende grad erstattet af vejledning.  
- Væsentligt at undervisning er tilrettelagt, planlagt og med 

grundlæggende indhold. 
- Meningsfuld undervisning forudsætter en viden de nye 

studerende ikke har. 
- Fysisk og sanset erkendelse er betingelsen for læring, 

egne iagttagelser = egne erfaringer. 
- Lydhørhed og sansning overfor de studerende, at møde 

dem der hvor de er. 
- Undervisning = empati. 
- Undervisning og overførelse af læring er ikke altid italesat, 

kan ske ubevidst. 
- Kvalitet og nærvær omdrejningspunkter for undervisning. 
- Ny erkendelse i undervisningsrummet, kan være at stå 

overfor noget uden for en selv. 
- Der er et eksperimenterende syn på projektundervisning 

som pædagogisk handling. 
- At give de studerende sikkerhed, bevidsthed, betydning og 

at lære at lytte og samarbejde. 
- Det underholdende element af studiets indhold er et vigtigt 

udtryk for en forklaring på forholdet mellem læring og 
perception/reception 

 
Udsagnene i kategori 2 peger på en deling imellem de niveauer 
lærerne betragter undervisningen dvs. der skelnes imellem 
overordnede strukturelle og institutionelle metabetragtninger, den 
pædagogiske refleksion-i-praksis og den mellem-menneskelige 
interaktion. I denne skelnen ligger der et spændingsfelt som peger 
på at den daglige undervisning foregår i et krydsfelt imellem en 
overordnet strukturel tilgang til undervisning, en daglig didaktisk 
reflektion og en social dynamik.  
Efterfølgende har jeg lagt en kvantitativ måling ned over de 
kategoriserede udsagn. Ved en sådan måling virker den mellem-
menneskelige del af udsagnene som det vigtigste omdrejnings-
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punkt for lærerne, dette understøttes af det meget personlige valg 
der ligger til grund for lærernes karrierevalg med deres 
forskelligartede handlingsrationaler bagved. Hvis vi betragter dette 
med Bourdieus teori om, at den menneskelige handling skal ses 
som praktisk viden, er det tydeligt at denne mellem-menneskelige 
handling er indoptaget i kroppen på lærerne igennem egne 
oplevede erfaringer og at disse betinger deres handlinger og valg. 
Mørch skriver også at menneskers handlinger kan ses som 
livshistorisk bestemte handleformer for mestring af livet. 
Handleformerne kan betragtes som habitus, som en af de 
interviewede udtrykker det: ”Fysisk og sanset erkendelse er 
betingelsen for læring, egne iagttagelser = egne erfaringer”. 
Kategori 3: Prædetermineringer og betingelser for pædagogisk 
handling. 

- Valg af lærerfaget er prædetermineret af egne oplevede 
rollemodeller eller sker som en modreaktion overfor dårlige 
rollemodeller. 

- Den pædagogiske referenceramme er betinget af 
personlige erfaringer, også selvom der er sket en senere 
pædagogisk uddannelse. 

- Supplement til professions praksis at undervise. 
- Pædagogisk erfaringer er ”learned by doing”, 

sidemandsoplæring, observation. 
- Designprakseologisk baggrund, rationale for lærerjob på 

Danmarks Designskole. 
- Pædagogisk selvforståelse er betinget af kontinuerlig 

kontakt med undervisning. 
- Anvendt form for pædagogik i den teoretiske del af 

undervisningen baseret på egne oplevede erfaringer, brugt 
som reference ramme. 

- Medmenneskelig omgang betingelsesrationale for 
udvikling af pædagogisk metode. 

- Stor personlig værdi at undervise giver en dynamiske 
relation til de studerende. 

- Friske pust i undervisningen er vitaliserende. 
 
I den sidste kategori viser der sig mønstre af hvad der har været 
prædeterminerende for valg af lærerrollen på Designskolen i 
blandt de fire interviewede. 
Valget er enten betinget af 1: tydelige rollemodeller, eller 2: 
mangel på samme eller autodidakt/ selvlært. Desuden er der en 
gruppe udsagn som er udtryk for forskellige betragtninger på det 
personlige plan vedrørende det at undervise. Den medbragte 
kulturelle kapital træder frem gennem deres valg dispositioner, 
handlinger og orientering i deres karriere valg. Den kapital de har 
erhvervet via deres uddannelser viser sig i lærernes 
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selvformulerede rationaler for valg af lærerjob. Den medbragte 
selvforståelse giver dem mulighed for at handle, tænke og 
orientere sig i den valgte sociale verden. Feks: ”Jeg syntes at det 
kunne være interessant at være lærer fordi at jeg havde haft så 
afsindig dårlige lærere på den uddannelse jeg havde gået på. De 
var gamle og de havde ikke arbejdet ude i det virkelige liv i mange 
mange år og det var et stort problem for skolen og vi higede efter 
de unge der kom ind”. 

 
 

3.4 Analyse af de kvalitative forskningsinterview 2: 
Til anden gennemlæsning af forskningsinterviewene har jeg 
formuleret 3 spørgsmål som tager deres udgangspunkt i den 
metodiske forkonstruktion, formuleret tidligere i afsnit 2.1.  
Baggrunden for spørgsmålene er fremkommet gennem en 
konstruktion af de samfundssatte og kontekstuelle betingelser, der 
danner rammer for de interviewedes handlinger og deres 
italesættelse af dem. Spørgsmålene forholder sig til 
undersøgelsens HVAD, lærernes pædagogiske handlinger og 
HVORDAN, rationalerne for disse handlinger og deres ydre 
betingelser.  
1.Hvordan handler lærerne pædagogisk og er rationalerne for 
disse handlinger betinget af erfaringer i deres egen uddannelses-
tid eller tillærte senere i livet.  
A siger om dette; 

Jeg mener det er vigtigt at de [ studerende] får en introduktion til 
opgaven, en grundig introduktion til opgaven, stifter måske 
bekendtskab med traditioner og konventioner i vores fag, en 
introduktion til at arbejde med forskellige teknikker og materialer 
uden at man tager livet af dem ved for meget input, samtidig med 
at de får et frirum til at arbejde med at skabe form. 
Jeg hører nok til den type der er en meget grundig planlægger af 
undervisningen. Jeg gør mig mange tanker på forhånd, forsøger at 
stille åbne rammer op for de studerende. Jeg forsøger at 
planlægge perioderne; hvad er egentlig formålet med dette 
projektarbejde, hvornår er det hensigtsmæssigt med kritikker, hvad 
vil vi egentlig gerne se på osv. 
 

Rationalet for de beskrevne handlinger kommer senere i 
interviewet til udtryk som værende betinget af personlige 
erfaringer, internaliserede som erfaringer og handlings 
muligheder. Rationalerne for deres pædagogiske handlinger deler 
sig imellem de fire interview, i to retninger enten som inspiration af 
det gode eksempel man selv har med sig i bagagen som A eller 
som de tre andre hvor rationalet snarere er et, jeg skal gøre det 
bedre da jeg ikke har de gode billeder med selv. Den måde B, C 
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og D håndterer denne bagage på repræsenterer nogle forskellige 
nuancer imellem en empatisk mellem-menneskelig tilgang til det at 
undervise eller en designprakseologisk inspireret tilgang. Alle 
lærere henter deres referencer for deres pædagogiske handlinger 
i en egen beskrevet ramme. 

A:Ja man har jo selv på et tidspunkt haft lærere som var 
inspirerende, først og fremmest som personer. Jeg har da selv haft 
lærere som jeg syntes var inspirerende mennesker og inspirerende 
pædagoger, som var gode til at formidle deres fag 
Det mest markante har været at de brændte for deres fag og på 
den måde var gode pædagoger fordi de på en levende måde 
kunne fortælle om fagets historie og fagets teorier og tage på 
ekskursioner og vise os tingene, noget jeg benytter meget i min 
undervisning. 
B:Jeg syntes at det kunne være interessant at være lærer fordi at 
jeg havde  haft så afsindigt dårlige lærere på den uddannelse jeg 
havde gået på. De var gamle og de havde ikke arbejdet ude i det 
virkelige liv i mange mange år og det var et stort problem for 
skolen og vi higede efter de unge der kom ind. 
C: Inspirationen kan jo også komme af at man netop IKKE er 
blevet vejledt som man gerne ville, men jeg havde da engang en 
lærer på akademiet, det var JO, som havde det der krav om 
kvalitet og nærvær og den kommer til mig end imellem. 
D: Jeg er helt klart gået ind i lærerjobbet som så mange andre 
praktiserende designere fordi det så ud til at være en rigtig god 
måde at supplere en usikker tilværelse som freelance designer så 
det startede som noget sekundært som med tiden udviklede sig til 
at være noget primært. 
 

2.Hvordan beskriver lærerne med egne ord deres pædagogiske 
handlinger i læringsrummet.  

A:Noget af det vigtigste der sker er at åbne deres øjne så de kan 
se kritisk på deres opgave, se kritisk på designområdet for på den 
måde at give dem evnen til at selv trænge ind bag det de ser så de 
kan erkende hvor problemstillingerne ligger og hvad de skal 
arbejde videre med. Man erkender tingene ved at selv opleve 
tingene og det bliver fysisk især når man f.eks. underviser i lys og 
farve. At man ikke underviser kun i teori men at man går ud og ser 
tingene med de studerende får dem til at se tingene på en ny 
måde og dermed erkender hvordan tingene hænger sammen. 
Eksperimentere med dagslys og farve på baggrund af iagttagelser 
i model og i virkeligheden og dvæle længe nok ved det til at man 
får den der AHA-oplevelse. 
B: Jeg synes det vigtigste jeg kan lære mine studerende er at være 
lydhørhed overfor andre mennesker, for det er først der det lykkes 
at lave godt design, så hvis vi kan få dem til det så, få dem til at 
være nysgerrige og få dem til at forstå at folk kan have en anden 
holdning end dem selv. 
Så er der et element af leg som jeg synes er super vigtigt og det er 
i en workshop sammenhæng. 
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C: Det handler om at udtænke nogle rammer indenfor hvilke de 
studerende selv kan finde en løsning, på en eller anden måde skal 
jeg spænde ben for dem på den rigtige måde. Der er jo sådan at 
jeg tror på en vekselvirkning imellem de der forskellige 
undervisningsformer vi har i spil. Det er det med at spænde ben for 
folk på den rigtige måde. Jeg har en forestilling af at jeg er bedre til 
at lytte mig ind til noget og hjælpe dem med at få det bragt videre. 
D: Underholdning er vigtigt, forstået sådan at man skal gør det stof 
man underviser i levende og livligt, altså det bliver mere 
interessant på den måde. Jeg kan ikke løbe fra at jeg er en lidt 
konservativ lærer på den måde at jeg mener at undervisning bør 
være nøje tilrettelagt og planlagt i en årrække sammen med det 
sanselige som jeg lige talte om før.  
 

Denne gruppe af udsagn danner mønstre som veksler imellem 
rammebeskrivelser og den frie kunstneriske leg, begejstring og 
oplevelser som tilgang til læring, med de ord lærerne bruger om 
deres pædagogiske handlinger i undervisningen. Mønstrene 
danner grundlag for en ny gruppering der deler sig i en 1. subjekt 
tilgang til undervisning og 2. objekt tilgang til undervisning. De 
analytiske holdninger der ligger i disse udsagn er udtryk for en 
refleksiv tænkning om det der sker i undervisningen og peger 
samtidig på en kropslig, tavs viden-fysisk erkendelsessansning 
som lejres i kroppen. Lærernes beskrivelser af deres handlinger 
veksler imellem at betragte de studerende som subjekter eller 
objekter for læring, f.eks fremstår D´s ovenstående udsagn for en 
mere objektiv tilgang til undervisningen af de studerende.  

 
3.5 Samlet analyse 
De to kritiske gennemlæsninger har undervejs udmøntet sig i to 
modeller som jeg kort vil fremstille som grundlag for en videre 
udfoldning af en samlet analyse.  
Model 1: Analysemodel om den pædagogiske handling i 
spændingsfeltet imellem de to fremanalyserede typer lærere på 
Designskolen. 
Model 2: Analysemodel over prædetermineringer og tillærte 
betingelser for lærernes pædagogisk handling. 
Arbejdshypoteserne, de to gennemlæsninger og analyser af 
forskningsinterviewene har dannet grundlag for disse modeller 
som repræsenterer to fremanalyserede omdrejningspunkter for 
lærernes pædagogiske handlinger. 
Selv om det ikke direkte italesættes af de interviewede så fremgår 
det gennem deres livshistoriske selvforståelse at det er værdifuldt 
med pædagogisk diversitet på det de fleste betragter som en 
kulturinstitution Danmarks Designskole. En ensretning af faglig og 
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eller pædagogisk karakter er ikke et mål der bør stræbes efter. 
Selvforståelsen på institutionen er nærmere præget af at vi har at 
gøre med mennesker og diversitet som betingelserne for 
kreativitet, frem for kvantificering og ensretning. For lærerne er det 
et tydeligt styringsrationale at udvikle de studerendes egenart, 
frem for at indordne dem i en ensretning.  
Den første model jeg er kommet frem til: 
Model1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlaget for denne model fremkom i den første del af analysen, 
hvor kategoriseringen af svarene om lærerrollen viste en tydelig 
konflikt mellem subjekt og objekt. Den samme forskel gjorde sig 
gældende mht. om de studerende blev betragtet som subjekter i 
undervisningsprocessen eller som objekter. Disse to bevægelser 
er i undersøgelsesmaterialet ikke entydige men stærkt påvirket af 
den pågældende lærers teoretiske og pædagogiske erfaringer. 
Det tyder på at en teoretisk påvirkning af den pædagogiske 
handling kan forskyde den erfaringsbaserede subjekt tilgang til 
undervisning. En øget teoretisk forståelse for pædagogik flytter 
fokus fra subjekt mod objekt, fra en erfaringsbasering til en 
teoretisk tilgang til undervisning. 
 
Model 2:  
Model 2 er baseret på den anden gennemlæsning og er en 
videreudvikling af den første model, men mere fokuseret på 
baggrunden for den pædagogiske handling. De repræsenterede 
holdninger er præciserede udsagn fra interviewene. 

Learning by doing/selvlært/autodidakt 

teoretisk/pædagogisk 

Subjekt Objekt 

”Fysisk og sanset 
erkendelse er betingelsen 
for læring” 
 

”At skabe rammer for de 
studerende er væsentligt og 
bør ske i respekt for deres 
medbragte viden.” 

”Vekselvirkning imellem 
undervisningsmetoder 
væsentligt for læring.” 

”Kombination af 
pædagogiske metoder giver 
nye erkendelsesformer.” 
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De viser en modsætning imellem internaliserede pædagogiske 
erfaringer med subjektfokus og en mere objektorienteret tilgang til 
baggrunden for den pædagogiske erfaring. Pilotinterviewet viste 
sig at indeholde udsagn der tyder på at lærernes ageren i 
læringsmiljøet mere er determineret af erfaringer, end tillært 
pædagogisk metode. Det kan ses i sammenhæng med at de fleste 
af skolens lærere er faglige praktikere med en indlært praktisk 
handlingskompetence, som præger deres habitus på skolen. 
I forlængelse af min empiriske undersøgelse og de præsenterede 
modeller vil jeg perspektivere de fremanalyserede mønstre i 
forhold til Kolb32 og Schön som står for en hhv. subjektiv og en 
objektiv tilgang til læring og læringssituationen. 
Kolb kommer i sin læringsteori igennem en længere diskussion af 
læringens karakter, frem til at der i al læring indgår to dimensioner, 
nemlig hhv. en begribelse (eller med Kolbs egne ord en 
prehension) og en transformation eller omdannelse (trans-
formation), hvorved det begrebne indlejres som elementer i de 
psykiske strukturer. Kolbs tilgang til Iæring er udtryk for en mere 
psykologisk objekt tilgang til det der foregår i læringsrummet, både 
hvis man ser på lærernes rolle og på de studerende. I Kolbs 
læring teori er den social dimension fraværende i modsætning til 
Schön som ser undervisningspraksis og læring som to 
sammenhængende dynamiske elementer.  

                                            
32  Illeris, Knud. (2001) “Læring-aktuel læringsteori i spændingsfeltet imellem Piaget, Freud og 
Marx”. Roskilde Universitetsforlag. (s.35) 

Valg af lærerfaget er 
prædetermineret af egne 
oplevede rollemodeller eller sker 
som en modreaktion overfor 
dårlige rollemodeller 

Den pædagogiske referenceramme 
er betinget af personlige erfaringer, 
også selvom der er sket en senere 
pædagogisk uddannelse. 
 

Objekt/ Kolb  
tilgang til 
pædagogik 

Subjekt/ Schön 
tilgang til 
pædagogik 

Prædetermineret 
pædagogik: 

 

Tillært pædagogik: 

                                              

Pædagogisk erfaringer er 
”learned by doing”, 
sidemandsoplæring, 
observation. 

Supplement til professions  
praksis at undervise. 
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Den undervisning der foregår på Designskolen er i vidt omfang 
baseret på en erfaringspædagogik, man reproducerer viden i en 
ny reflekterende kontekst, på ny hver gang. Om dette siger Schön 
med sit begreb reflection-in-action at viden er tavs og spontan og 
ofte virker i undervisningsrummet igennem at skabe overraskel-
sesmomenter, vende tanken/handlingen imod eller igennem sig 
selv for at tænke nye veje rundt om et fænomen og hvordan vi 
tænker om disse. Med knowing-in-action opstår der en direkte 
responskapacitet igennem improvisation på stedet som giver 
reflection-in-action.  
Som en af de interviewede lærere siger så baserer 
undervisningen sig i praksis i høj grad på den skoling og erfaring 
disse lærere har med sig fra den gamle bekendtgørelses rammer, 
hvor den eksemplariske faglighed var styrende. Tilgangen til det at 
undervise og de didaktiske overvejelser er ikke objektive i deres 
grundsyn, og der eksisterer ikke en ekspliciteret holdning til dette 
på skolen. Det der sker i den didaktiske refleksion forud for 
undervisningen og i selve undervisningssituationen er meget 
præget af den social-subjekt tilgang der ligger i Schöns teorier om 
reflection-in-action og knowing-in-action; undervisningen betragtes 
og italesættes i vidt omfang som en dialogbaseret interaktion, hvor 
læreren primært fungerer som vejleder i forhold til den 
studerendes medbragte og tillærte erfaring. Følgende 
fremanalyserede punkter sammenfatter de mest dominerende 
udsagn om den pædagogiske praksis: 

- De interviewede beskriver vigtigheden af at have en 
mangfoldighed i pædagogiken og undervisningsformer.  

- Det legende element bliver beskrevet som et meget vigtigt 
element i undervisningen sammen med det overraskende 
og det underholdende.  

- Det er væsentligt med kombinationer af fagenes teori, 
metoder og historie. Rammerne for formidlingen af disse 
elementer kan og bør være forskellige.  

- Der lægges vægt på at forelæsninger og teori ikke kan stå 
alene de skal indgå i en meningsfuld sammenhæng med de 
øvrige fag. Disse nye undervisningsformer skal integreres 
og sættes i spil med hands-on erfaringer med materialerne 
og form.  

- Projektarbejdsformen er et godt omdrejningspunkt for dette, 
men den kan ikke stå alene, den må fungere sammen med 
kurser og work-shops.  

- De forskellige undervisningsformer har hver deres 
gyldighed i forhold til hvad de skal bruges til. 
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Af modellerne fremstår et samlet billede af en modsætningsfyldt 
pædagogisk praksis, primært baseret på medbragt habitus i form 
af egne erfaringer fra eget tidligere læringsliv. Dette står overfor 
øgede omverdenskrav og styring i form af krav fra 
bekendtgørelser og studieordning. Oplevelsen af at de 
institutionelt lejrede krav ændres for lærerne, skaber usikkerhed 
omkring den medbragte habitus, dens indlejrede symbolske og 
kulturelle kapital er under pres. Man kan sige at der i feltet, i 
denne sammenhæng Danmarks Designskole, foregår en kamp 
om hvem der har magten og den kulturelle kapital der kan 
beskrive den pædagogiske praksis der eksisterer nu og påvirker 
fremtiden. 
I interviewene fremstår der også et kønnet aspekt hvor de 
traditionelt kvindelige værdier primært udtrykkes igennem en 
meget medmenneskelig subjektorienteret tilgang og de traditionelt 
mandlige værdier præges af delvis tillærte didaktiske overvejelser 
af mere objektiv karakter. 
Den Mathieseninspirerede model over de kulturelle og politiske 
processers sammenhænge danner grundlag for et skærpet blik på 
de magtrelationer der er på spil indenfor de forskellige 
handlesammenhænge repræsenterede i modellen. De mod-
sætningsfyldte pædagogiske praksisser kan ses som eksempler 
på, hvordan den politiske retorik i de øverste lag i modellen 
igennem de praktisk politisk styringsredskaber i form af 
bekendtgørelser stiller betingelser for den praksis, der sker i de 
handlesammenhænge lærerne indgår i på skolen. Den førnævnte 
kamp i feltet viser et billede af at nogle bestemte gruppers 
interesser vinder terræn på bekostning af andres interesser. Det 
fremanalyserede billede af de pædagogiske handlinger  kan ses 
som et overgreb imellem de konstruerede lag i modellen hvor den 
politiske strategi bemægtiger sig magten over det rum der 
traditionelt har været ideologisk.  
Den ovenstående analyse har sat fokus på den forforståelse som 
var lagt til grund for undersøgelsen. Mit udgangspunkt var at 
pædagogik på en højere uddannelsesinstitution burde være en 
fælles ramme indenfor hvilken skolens lærere skulle agere. Denne 
tænkning har været påvirket af bla. den rationaliserings tænkning 
som det statslige og samfundsmæssige påvirker ind i skolen. Jeg 
er klar over at relationerne til undersøgelsesgenstanden aldrig kan 
være fuldstændig neutral, fordi man som forsker indgår som en 
del af konstruktionen gennem de til- og fravalg der foretages 
undervejs i undersøgelsen. Den forforståelse jeg medbragte i 
undersøgelsen, som både er baseret på kendskab til feltet og 
viden om design pædagogik, har vist sig undervejs som 
forståelsesåbninger i det undersøgte materiale. 
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5. Konklusion: 
En forsigtig konklusion kunne være at der er ”noget” på spil 
omkring den kulturelle kapital i feltet Danmarks Designskole. 
Lærernes medbragte kulturelle kapital og dens værdi i dette 
uddannelsesfelt er i kamp med en stærkere og mere dominerende 
økonomisk-politisk kapital som gennem styringsredskaber ind i 
skolens pædagogiske autonomi tilstræber at afvikle snarere end 
udvikle den kultur der eksisterer på Designskolen.  
Min arbejdshypotese var på baggrund af problemfelt at; der ikke er 
et ensartet og ekspliciteret forhold til pædagogik og didaktik på 
Designskolen. Igennem analysen af de kvalitative forsknings-
interview har jeg påvist at der er forskellige tilgange til 
designpædagogik og at der under skolens mange repræs-
enterede fagligheder ligger et fælles rationale; at ville uddanne de 
bedste designere på den til enhver tid bedste måde. De fleste 
lærere handler pædagogisk med base i en indlært praktisk 
erfaring fra deres egen faglige uddannelsestid.  
Der er ikke basis imellem de faglige miljøer for en ensartet 
pædagogik. Det er en grundlæggende misforståelse at tro at alle 
lærere har og kan have en ensartet tilgang. I den daglige tilgang til 
undervisningen er der stor forskel på hvordan lærerne håndterer 
undervisning i f.eks croquis-tegning og film-analyse. Håndteringer 
af undervisning i de enkelte undervisningselementer er 
grundlæggende forskellige. 
Jeg startede denne undersøgelse med en medbragt forståelse af, 
at en central pædagogik måtte være en nødvendighed på en 
højere videregående uddannelse. Analysen har vist at denne 
forforståelse var tilstede og ikke afspejlede den viden analysen 
frembragte. Skal man have et ekspliciteret pædagogisk fundament 
for en nutidig design pædagogik/didaktik, har jeg efterfølgende 
omformuleret mit spørgsmål til. 
Et sådant pædagogisk fundament hviler på en kultur. Er der en 
ekspliciteret pædagogisk kultur på Designskolen?. Ja det er der, 
men den træder ikke frem i studieordning eller i gældende 
bekendtgørelse, men den er der i den daglig didaktisk håndtering 
af fagets mangeartede felter, som hviler på en Dewey33-Schön 
tilgang til læring, igennem praksis, igennem refleksion over 
                                            
33 John Dewey (1859-1952) amerikansk filosof, udviklede i årene omkring 1900 den filosofi der 
præget af pragmatisme og naturalisme blev kendetegnet for hans senere arbejde. Hans vidensteori 
lagde vægt på nødvendigheden af at afprøve tanken gennem handling, hvis tanken skulle blive til 
viden og Dewey erkendte, at denne betingelse omfattede teorien selv.  
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handling og erfaringslæring. De interviewede beskriver situationer 
der ligner de eksempler man kan læse i ” Educating the Reflective 
Practitioner” . En grundlæggende kropslig tænkning som det siges 
i et af interviewene; 

“Det tror jeg i virkeligheden er noget med at have en lydhørhed 
overfor hvor den studerende er i den givne situation hvor du som 
lærer møder den studerende. Til eksamen, en vejledning eller 
....det er jo en indlevelse eller en empatisk ting altså at ....”, 
 

Hvordan påvirker så de neoliberale økonomisk dominerede 
rationaler pædagogikken på Designskole? Det fremgår af 
analysen at lærernes arbejdsgrundlag er under pres og at 
indholdet i undervisningen over tid er ændret.  
Ændringerne af betingelserne for pædagogisk praksis kan også 
betragtes med Thomas Brantes34 professions-typologiske model 
og man kan med dens historiske og samfundsmæssige 
anknytning se på hvordan lærerprofessionen på Designskolen i 
dag er under forandring mod en mere semipolitisk statsembeds-
mandsprofession. Krav og forventninger til lærerfunktionen er i 
dag langt mere kompleks end den var ved implementeringen af 
den forrige bekendtgørelse, dette skal ses sammenholdt med, at 
den reelle undervisningstid i den samme periode er faldet med 
30%. Udviklingen er bla. et resultat af faldende bevillinger og et 
stigende pres på lærerfunktionens indhold og er dermed to 
modsatrettede kræfter. 
I praksis betyder det at det tidligere nævnte rationale hos skolens 
lærere om at yde den bedst mulige faglige undervisning 
vanskeliggøres pga. de mange nye politiske krav til lærer-
funktionen og de faldende bevillingsrammer som konkret giver 
mindre undervisningstid. Den politisk magtfulde retorik sætter sig 
igennem bla. i de rationaliseringer der foretages i og omkring 
rammerne for undervisningen, denne intentionalitet opfattes af de 
interviewede som forstyrrende faktorer der spiller mere eller 
mindre direkte ind i de didaktiske overvejelser. F.eks. er det 
fremherskende at det økonomiske og styringsmæssige rationale 
som f. eks. karaktergivning som indføres som forsøgsordning af 
Kulturministeriet på fire udvalgte arkitekt- og designuddannelser 
fra efteråret 2004, sætter rammerne for de didaktisk overvejelser 
og undervisningens indhold og form. 
Man kan yderligere beskrive den forandringsproces 
lærerfunktionen på Danmarks Designskole befinder sig i. Skolens 
lærere står i spændingsfeltet imellem at være praksisbaserede 

                                            
34 Brante, Thomas. (1999) "Professional waves and state objectives. A macro-sociological model of 
the origin and development of continental professions, Illustrated by the case of Sweden”." 
”Professional Identities in Transition”. (s.61-81) 



 

Tine Kjølsen                     Masterspeciale: Pædagogisk praksis på Designskolen 

 
 

32 

lærere, statsinstitution med politisk indblanding (altså skolens 
autonomi som uddannelsesinstitution under pres) og 
akademiseringsbølgen som bla. er begrundet i vidensdeling og 
behovet for viden som eksportvare. 
En stigende liberaløkonomisk dominans af alle dele af samfundet 
er mere og mere håndgribeligt en del af hverdagen på 
uddannelsesinstitutionerne. Presset fra det eksisterende 
samfundsrationale om at økonomisk maksimering er dagens 
orden presser store dele af vores Mellemlange Videregående 
Uddannelser, Højere Videregående Uddannelser, Universiteter og 
Designskolen ud i et meget tæt parløb med aftagerne af vores 
studerende. Det at begrænse skolens autonomi i forhold til at 
kunne påvirke og udvikle undervisningens faglige indhold og 
praksis skubber uddannelsesinstitutionerne ud i meget kortsigtet 
tilfredsstillelses kamp med aftagerne, hvor det i det korte og lange 
løb vil være de studerende der taber kampen. Det vil være 
vanskeligt at få en kvalificeret brugbar uddannelse hvis fokus, 
indhold og pædagogik skal sadles om hvert eller hvert andet år i 
en ulige kamp med markedsøkonomiske kræfter. 

 
 

6. Perspektivering:  
Den engelske uddannelsessociolog Stephen Ball35 siger om den 
tid vi lever i, at en ustabil men tilsyneladende ustoppelig flod af tæt 
sammenvævede reformideer, gennemsyrer og reorienterer 
uddannelsessystemet i forskellige sociale, politiske og lokale 
situationer med meget forskellige historier i disse år. Denne 
epidemi promoveres af stærke og indflydelsesrige agenter som 
verdensbanken og OECD, den appellerer til politikere af 
mangehånde overbevisninger, og er på vej til at blive grundigt 
funderet hos mange akademiske lærere. Det nye i denne reform 
epidemi er, at den ikke blot ændrer hvad mennesker som lærere 
og forskere gør, men også hvem de egentlig er. Hele reform 
processen skal ses som en re-regulering, ikke bare en regulering. 
Det reformerede uddannelsesmæssige system er nu "befolket" af 
human ressources som skal administreres, læring og uddannelse 
bliver omdøbt til cost-effective politisk output, præstationer bliver til 
produktivitets mål på mange af de videregående danske 
uddannelser. Det seneste udspil fra en af de ovennævnte agenter 
er forrige uges OECD rapport om den danske folkeskole, hvori 
folkeskolen kritiseres på en række punkter  

                                            
35 Ball, Stephen. 2003"The teacher´s soul and the terrors of performativity." Journal of educational 
policy, 2003, vol. 18, nr. 2. (s.215-228) 
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Dette er de ydre politiske rammer for specialeprojektet og skal ses  
som nogle af de betingelser, der har påvirket min medbragte 
tænkning, men også dagsorden for de lærere der har deltaget i 
denne undersøgelse. Den kulturelle sammenhæng som skolen 
har været en del af igennem dens godt 125 årige eksistens er 
udsat for en politisk rationaliseringsøvelse hvor det er et cost-
effective output, der er det væsentligste politisk rationale i feltets 
kamp, ikke den medbragte kulturelle erfaring og lærernes primære 
ønske om at uddanne designstuderende på den i deres øjne bedst 
tænkelige måde. Der opstår hermed en modsætningsfyldt konflikt i 
dette konkrete felt. 
Designskolens historie, de studerendes historie og lærernes 
historie mødes i praksis og reproduceres indenfor skolens rammer 
som et møde imellem dispositioner og handlinger. Man kan sige 
med Nietsche at designundervisningen eller designpædagogikken 
må i sin mangeartede diversitet forblive et kaos, og der kun ud af 
denne mangfoldighed kan fødes nye designstjerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Kildemateriale: 
Bekendtgørelse om uddannelse inden for design, 16 juni 1989, 
nr.424  
Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Danmarks 
Designskole og Designskolen Kolding, 27 juni 2003, nr.617.  
Studieordninger:  
Ny plan for Designuddannelsen (1997), ændringer som følge af 
overgang til Undervisningsministeriets universitets afdeling.  



 

Tine Kjølsen                     Masterspeciale: Pædagogisk praksis på Designskolen 

 
 

34 

Studieordning (2003/2004) Grunduddannelsen ved Danmarks 
Designskole.  
Upubliceret hjemmeopgave fra tidligere modul:  
Barbara Adler. Master i professionsuddannelser og 
professionsudvikling/modul1/2002. Vejleder: Per Fibæk Laursen 
Professionspraksis, underviser i Design. ”En profession på jagt 
efter dens vidensgrundlag og en måde at undervise den”. 
(Upubliceret hjemmeopgave). 
Barbara Adler & Tine Kjølsen. Master i professionsuddannelser og 
professionsudvikling/modul2/2003 Vejleder: Tine Rask Eriksen 
”Projektarbejde på Danmarks Designskole – imellem praksis og 
teori-kreativitet og individualitet i projektarbejdet som betingelser 
for fagets læringsrammer”.(Upubliceret hjemmeopgave).  
Barbara Adler & Tine Kjølsen. Master i professionsuddannelser og 
professionsudvikling/modul3/2003 Vejleder: Helle Thiim 
Kreativitet på den senmoderne Designskole eller hvordan påvirkes 
den medbragte kreative kapital af uddannelsesinstitutionen. 
(Upubliceret hjemmeopgave).  
 

7. Litteratur: 
Andersen, Trine Øland og Peter Ø. (2003) "Konstruktionsarbejdets 
Mange Facetter." Nordisk Pædagogik. 
Ball, Stephen J.(2003)."The teacher´s soul and the terrors of 
performativity." I Journal of educational policy, 2003, vol.18, nr.2. 
Borgnakke, Karen. (1999) "Som Variationer over Et Tema: 
Learning by Doing." Projektsarbejdets Fortid & Fremtid. Ed. 
Susanne Knudsen: Danmarks Lærerhøjskole. 
Bourdieu, Pierre. (1994) ”Af Praktiske Grunde- Omkring Teorien 
Om Menneskelig Handlen”. Trans. Henrik Hovmark: Hans Reitzels 
Forlag,  
Brante, Thomas (1999). ”Professional Waves and State 
Objectives. A macro-sociological model of the origin and 
development of continental professions, illustrated by the case of 
Sweden”. I antologien ”Professional Identities in transition”. 
Almquist & Wiksell 
Broady, Donald. (1998) "Kapitalbegrebet Som Uddannelses-
sociologisk Værktøj." Pædagogik-En Grundbog Til Et Fag. Ed. 
Jens Bjerg. København: Hans Reitzels Forlag,.  



 

Tine Kjølsen                     Masterspeciale: Pædagogisk praksis på Designskolen 

 
 

35 

Carney, Stephen (2004). "The Professional Development of 
Teachers- Trends and Tendensies in Anglo-Saxon Research." De 
Professionelle”. Katrin Hjort (red). Roskilde Universitetsforlag. 
Evetts, Julia (1999). "Professional Identities; State and 
International Dynamics in Engineering”." Professional Identities in 
Transition: Cross-Cultural Dimensions”. Ed. Mike Saks Inga 
Helleberg, Cecilia Benoit. Department of Sociology, Gøteborg 
University. 
Friedman, Ken. (2000)"Creating Design Knowledge: From 
Reseach into Practice." IDATER 2000.  
Grue-Sørensen. (1975) "Pædagogik." Almen Pædagogik - En 
Håndbog I De Pædagogiske Grundbegreber”. Gjellerups Forlag. 
Hjort, Katrin (2004). "Viden Som Vare? - Om CVUérne Og 
Kvaliteten I Og Af De Professionelles Arbejde”." De 
Professionelle”. Katrin Hjort (red).Roskilde Universitetsforlag. 
Korsgaard, Ove. (1999).”Kundskabs-Kapløbet. Uddannelse I 
Videns-samfundet”. Nordisk Forlag,  
Kupferberg, Feiwel (2004). ”Læring Eller Kreativitet? - 
Pædagogisk Professionalitet I Den Kreative Økonomi." De 
Professionelle”. Katrin Hjort (red). Roskilde Universitetsforlag.  
Laursen, Per Fibæk (2004) ”Noget om den autentiske lærer”, 
Gymnasieskolen nr.3,2004. 
Mathiesen, Anders. (1996)."Et kritisk socialhistorisk perspektiv på 
uddannelsespolitikken.” Social Kritik.nr. 44  
Mathiesen, Anders. (2002) Sociologiske Feltanalyser. 8/02. 
Research Papers from the department of social sciences. 
Roskilde Universitet. 
Mørch, Sven (1993). "Hvad Vil Det Sige at Undersøge." Udkast 
nr.1 
Politikens Store Ordbog. (2002) Politikens Nudansk med 
etymologi. 2. udgave, 2. oplag  
Schön, Donald (1987) ”Educating the Reflective Practitioner”. 
Jossey-Bass Inc. Publishers,. 
Østerberg, Dag (2002). “Emile Durkheim”. Hans Reitzels Forlag. 
Waquant, Pierre Bourdieu & Loid J.D. (1996). "Om at Formidle Et 
Håndværk”." Refleksiv Sociologi. Hans Reitzels Forlag. 
Weber, Kirsten og Katrin Hjort (2004)."Hvad Er Værd at Vide Om 
Professioner?" De Professionelle- Forskning I Professioner Og 
Professionsuddannelser. Roskilde Universitets Forlag. 



 

Tine Kjølsen                     Masterspeciale: Pædagogisk praksis på Designskolen 

 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. English abstract 
The hypothesis that defines the frame for this paper is that there 
doesn´t exsist a uniformed and explicit pedagogical base 
implemented on the Danish Designschool and that the teaching 
that takes place is presently under great influence from neoliberal 
political winds. The analysis of four selected qualitative research 
interviews has shown that there are many definitions of 
designpedagogy, and that most of the teachers at the 
Designschool draw their pedagogical abilities from personal 
experience derived from their own professional education. Behind 
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this multitude there is a common denominator; to educate the best 
designers in the best way.  
Over the past 10 years the designteacher profession has gone 
through a lot of changes, as stated by the interviewed a growing 
political influx is present in the daily work which forces the 
teachers away from their primary focus; the students and their 
education. The changed conditions for the pedagogical practise 
can be observed with some of the recent socio-educational 
theoretical work. It can be argued that the present profession of 
designteaching is developing into a semipolitical-civil servant 
profession. 
In reality this means that the common goal for the teachers to 
support the best-pratice design diciplinary-education is becoming 
increasingly difficult due to the many political and economical 
demands within the education. 
The paper aims to discuss whether designeducation and 
designpedagogy must in its multitude of versions remain a kaos in 
times of change.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formidlingsopgave: 
 

”Der skal kaos til for at få en  
dansende stjerne” Nietzche 
Pædagogisk praksis på Danmarks Designskole og dens  
kontekstuelle rammer i lyset af en omstillings tid. 
 



 

Tine Kjølsen                     Masterspeciale: Pædagogisk praksis på Designskolen 

 
 

38 

Denne formidlingsopgave henvender sig til mine kolleger på 
Danmarks Designskole om hvilke denne undersøgelses resultater 
handler. 
Mit udgangspunkt for dette projekt har været en række opgaver 
jeg har skrevet på mit studie i Master i Professionsuddannelser og 
Professionsudvikling på Københavns Universitetet. Ønsket om at 
skrive en opgave om den pædagogiske praksis på Designskolen 
er opstået som en naturlig konsekvens af de andre emner jeg har 
skrevet om; skolens historiske og udannelsespolitiske kontekst, 
undervisningsmetoder og kreativitet alle med udgangspunkt i 
Danmarks Designskole. Jeg har gennem masterforløbet ønsket at 
afdække og belyse forskellige modstridende positioner i og 
omkring det kulturproduktionsfelt skolen befinder sig i, og 
analysere nogle af de påvirkninger skolen har været udsat for 
gennem dens mangeårige historie.  
Dette har dannet grundlag for en interesse for hvordan vi formidler 
designfagets mangeartede kompleksitet, og rettet min 
opmærksomhed mod de pædagogiske teorier og de didaktiske 
overvejelser der ligger til grund for den undervisning der 
praktiseres på Danmarks Designskole. 
Min antagelse er at der er et mangeartet forhold til pædagogik og 
didaktik på Danmarks Designskole, og at de enkelte lærere 
opererer ud fra en pædagogisk autonomi baseret på praktisk 
erfaring. Intentionen med dette specialeprojekt er, gennem en 
undersøgelse af hvordan undervisningen beskrives af lærerne, at 
af- eller bekræfte ovenstående og med lærernes egne ord at give 
et mere nuanceret billede af indholdet i lærerrollen på 
designskolen som den tegner sig i en omstillingstid,. 
Udviklingen af Danmarks Designskole fra tegneskole over 
kunsthåndværkerskole til designskole har været afspejlet i den 
form undervisningen har haft såvel som i forventningerne til 
uddannelsens teoretiske og konkrete indhold. Udviklingen fra de 
store klasser, til bordene på tegnestuer og værksteder, til 
indlæring af færdigheder, til øvelser efter mesterens anvisninger, 
til den nuværende brug af diverse former for bla. 
kursusundervisning, suppleret med projektarbejdsformen er ikke 
dokumenteret og udviklingens intentioner er heller ikke beskrevet. 
De diskussioner og overvejelser der har været på skolen omkring 
hvad en designer skal vide og kunne og hvordan dette formidles, 
undervises eller muliggøres er kun delvis dokumenteret. 
For at kunne belyse de pædagogiske handlinger og deres socio-
økonomiske rammer har jeg analyseret bekendtgørelser og 
studieordninger fra de sidste 10 år og gennemført fire kvalitative 
forskningsinterview med udvalgte lærere fra de forskellige 
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institutter. De fire lærere er udvalgt efter et paritets princip hvad 
angår alder, undervisningserfaringer og køn. Tilgangen til 
analysen af teksterne har været, hvilke udsagn interviewene giver 
om pædagogisk handling og didaktiske overvejelser, og i anden 
omgang undervisningstilrettelægning og undervisnings- og 
arbejdsformer. I fremstillingen af analysen har jeg også lagt vægt 
på hvorledes de interviewede forholder sig til bekendtgørelser og 
studieordninger og hvordan lærerne beskriver teksternes 
indflydelse på deres undervisningspraksis.  
Nogle af de interviewede lærere mærker bekendtgørelsens 
ændringer tydeligt og beskriver den nyere udvikling negativt. 
Oplevelsen af at betingelserne for formidlingen af fagenes indhold 
og metoder er ændret over tid er tydelig, og opfattes delvist 
fremmedgørende. Den pædagogiske handlings 
betingelsesrammer beskrives som noget løsrevet i forhold til 
lærernes egne internaliserede forhold til pædagogik/læring-
/formidling. Om studieordningen siges der konkret at den ikke 
beskriver pædagogiske holdninger, men er en beskrivelse af 
undervisningsformer, den er et sæt rammer omkring det 
undervisningsindhold skolens lærere skal udforme.  
I min arbejdshypotese hævder jeg at der ikke er et ekspliciteret 
forhold til pædagogik og didaktik på Danmarks Designskole. De i 
specialeprojektet fremstillede udsagn er udtryk for at der 
eksisterer et mangeartet og stærkt erfaringsbaseret forhold til 
pædagogik. Der sker i det daglige en fortløbende håndtering af 
bekendtgørelser og studieordninger som har flere sammenstillede 
pædagogiske forlæg, den enkelte lærer opererer pædagogisk 
autonomt sammen med andre lærere, baseret på praktisk erfaring 
i en designmæssig mangfoldighed. Dette skal bla. ses 
samvirkende med at bekendtgørelse og studieordning ikke 
beskriver en central pædagogisk holdning for Designskolen. 
Valget af designlærerprofessionen for de fire interviewede er 
enten betinget af tydelige rollemodeller, eller mangel på samme 
eller autodidakt/ selvlært. Deres medbragte kulturelle kapital 
træder frem igennem de valg de træffer og baggrunden for 
hvordan de vælger at disponere, handle og orientere sig i deres 
karriere valg. Den kapital de har erhvervet igennem deres egne 
uddannelser viser sig igennem lærernes selvformulerede 
begrundelser for valg af lærerjob. Feks: ”Jeg syntes at det kunne 
være interessant at være lærer fordi at jeg havde haft så afsindig 
dårlige lærere på den uddannelse jeg havde gået på. De var 
gamle og de havde ikke arbejdet ude i det virkelige liv i mange 
mange år og det var et stort problem for skolen og vi higede efter 
de unge der kom ind”. 
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Projektets indhold og udvikling har sat fokus på den forforståelse 
som jeg lagde til grund for undersøgelsen. Mit udgangspunkt var 
at pædagogik på en højere uddannelses institution burde være/ 
måtte have en fælles ramme indenfor hvilken skolens lærere 
agerede. Min tænkning har i denne sammenhæng været påvirket 
af bla. den rationaliseringstænkning som det statslige og 
samfundsmæssige niveau påfører skolen. Den forforståelse jeg 
medbragte i undersøgelsen, som både er baseret på kendskab til 
feltet og viden om designpædagogik, har undervejs vist sig som 
forståelsesåbninger i det undersøgte materiale.  
Selv om det ikke direkte italesættes af de interviewede, så fremgår 
det gennem deres livshistoriske selvforståelse, at det er værdifuldt 
at have pædagogisk diversitet på en kulturinstitution som 
Danmarks Designskole; ensretning af faglig- eller pædagogisk 
karakter er ikke et mål der bør stræbes efter. Selvforståelsen på 
institutionen er præget af at vi har med mennesker og diversitet, 
som betingelserne for kreativitet, at gøre, frem for kvantificering og 
ensretning. For lærerne er det et tydeligt styringsrationale at 
udvikle de studerendes egenart. 
Som en af de interviewede lærere siger så baserer den 
undervisning der udføres på skolen, sig i høj grad på den skoling 
og erfaring disse lærere har med sig fra den gamle 
bekendtgørelses rammer, hvor den eksemplariske faglighed var 
styrende. 
Følgende fremanalyserede punkter sammenfatter de mest 
dominerende udsagn om den pædagogiske praksis: 

- De interviewede beskriver vigtigheden af at have en 
mangfoldighed i pædagogikken og undervisningsformer.  

- Det legende element bliver beskrevet som et meget vigtigt 
element i undervisningen sammen med det overraskende 
og det underholdende.  

- Det er væsentligt med kombinationer af fagenes teori, 
metoder og historie. Rammerne for formidlingen af disse 
elementer kan og bør være forskellige.  

- Der lægges vægt på at forelæsninger og teori ikke kan stå 
alene de skal indgå i en meningsfuld sammenhæng med de 
øvrige fag. Disse nye undervisningsformer skal integreres 
og sættes i spil med hands-on erfaringer med materialerne 
og form.  

- Projektarbejdsformen er et godt omdrejningspunkt for dette, 
men den kan ikke stå alene, den må fungere sammen med 
kurser og work-shops.  
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- De forskellige undervisningsformer har hver deres 
gyldighed i forhold til hvad de skal bruges til. 

Som det fremgår af opgavens modeller fremstår der et samlet 
billede af en modsætningsfyldt pædagogisk praksis, baseret på 
medbragt habitus i form af egne erfaringer fra tidligere læringsliv. 
Denne praksis står overfor øgede omverdenskrav og styring i form 
af bekendtgørelser og studieordning. Oplevelsen af at de 
institutionelt lejrede vilkår ændres for lærerne skaber usikkerhed 
omkring den medbragte habitus; dens indlejrede symbolske og 
kulturelle kapital er under pres. Man kan sige at der i feltet, i 
denne sammenhæng Danmarks Designskole, foregår en kamp 
om hvem der har magten og dermed den kulturelle kapital, der 
kan beskrive den pædagogiske praksis, nu og i fremtiden. 
En forsigtig konklusion kunne være at der er ”noget” på spil 
omkring den kulturelle kapital i feltet (Designskolen). Lærernes 
medbragte kulturelle kapital og dens værdi i dette uddannelsesfelt 
er i kamp med en stærkere og mere dominerende økonomisk-
politisk kapital, som gennem styringsredskaber, der rækker ind i 
skolens pædagogiske autonomi, tilstræber at afvikle snarere end 
udvikle den kultur der eksisterer på Designskolen. 
Den engelske uddannelsessociolog Stephen Ball siger om den tid 
vi lever i at, en ustabil men tilsyneladende ustoppelig flod af tæt 
sammenvævede reformideer gennemsyrer og reorienterer 
uddannelsessystemet i forskellige sociale og politiske, lokale 
situationer med meget forskellige historier i disse år. 
Dette reformønske afstikker de ydre politiske rammer for 
specialeprojektet og skal i den sammenhæng ses som nogle af de 
betingelser, der har påvirket min medbragte tænkning, og samtidig 
sat dagsorden for de lærere der har deltaget i denne 
undersøgelse. Den kulturelle sammenhæng som skolen har været 
en del af igennem dens godt 125 årige eksistens er udsat for en 
politisk rationaliseringsøvelse, hvor det cost-effective output er det 
væsentligste politiske rationale i feltets kamp, ikke den medbragte 
kulturelle erfaring og lærernes primære ønske om at uddanne 
designstuderende på den bedst tænkelige måde. Der opstår 
hermed en klar interessekonflikt mellem de instanser der afstikker 
rammerne for undervisningen på Designskolen og de lærere der 
påtvinges et, i deres øjne, uanvendeligt regelsæt. 
Designskolens historie, de studerendes historie og lærernes 
historie mødes og reproduceres inden for skolens rammer som et 
møde imellem dispositioner og handlinger. Designundervisningen 
eller designpædagogikken må i sin mangeartede diversitet forblive 
et kaos, kun ud af denne mangfoldighed kan der fødes nye 
designstjerner. 
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