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Agenda

I. Hvorfor er Biesta blevet populær? 

II. Hvad er anliggendet hos Biesta? 

III. Hvad er Biestas “løsninger”? 

IV. Begrænsninger i Biestas teori
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“Vi producerer ikke elever, vi er der for at undervise dem – ligesom vi 
ikke laver vores børn, de fødes til os.“

Biesta, Den smukke risiko s. 198 



1. Hvorfor er Biesta blevet populær? / en vigtig stemme?
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II. Hvad er anliggendet hos Biesta? 
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÷ mennesket som frihedsvæsen ÷ fokus på bliven til i verden

	 A) ÷ uddannelse = facilitering af 
læring (hegemonisk diskurs) 

C) ÷ uddannelse = barnets 
udvikling af sig selv (isoleret set) 
	

B) ÷ uddannelse = kausal 
relation AàB ñ 

D) ÷ uddannelse = udvikling af ’det 
gode menneske’ (humanismen)  

Neoliberalisme konstruktivisme

Kant Rousseau

Reaktivt syn på 
uddannelse

Aktivt syn på 
uddannelse



Figur 1: En anderledes forståelse af uddannelse

5

	

Nytilkommere Verden 

Læreren 

1) infantil væren-i-verden
2) voksen, ansvarlig væren-i-verden

de andre, det andet, modstand

hjælper

1) begyndere
2) begær



Figur 2: Gentænke hvad formålet med uddannelse er
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Kvalifikation: Hjælpe N med 
tilegne sig viden, færdigheder, 
værdier der gør N i stand til at 
gøre noget i verden 

Socialisation: Hjælpe N med 
at tilpasse sig og blive en del 
af samfundet, med dets 
traditioner, livsformer og 
eksisterende orden.   

Subjektifikation: Hjælpe N 
med overskride den 
eksisterende orden, blive fri, 
autonom, tænke selv og lign.  

Fx evidensbaseret undervisning
(det målbare er det vigtige)

Fx tilpasningslogik (eksklusion)

Fx reformpædagogik (frihed som suverænitet)



Figur 3: Uddannelse er afgørende, ikke altafgørende 
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Samfundet 

Nytilkommere Verden 

Læreren 

strukturelle betingelser for deltagelse og medbestemmelse

1) ansvar for verden
2) ansvar for nytilkommere



IV. Begrænsninger i Biestas teori

• Formalisme

• For smalt et tilblivelsesbegreb 

• Subjektifikation, kvalifikation og socialisation - retur? 

• Samfundsforandrende uddannelse? 
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