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Empirisk forskning, læringsbegreber med (livs-)bredde 

...og etnometodologiske inspirationer1 

 
af Karen Borgnakke 
 
Som med talemåden “Alle veje fører til Rom” synes det aktuelt at forholde sig 
med Læring. Eller det synes i det mindste at være sådan at dagens 
professionelle, politiske, forskningsmæssige og praktiske positioner trods vidt 
forskellige udgangspunkter alle fører os til læringsspørgsmålet. Og især føres vi 
til de nye udgaver af læringsspørgsmålet og til lære-betegnelsens nye 
centrifugale kraft, gennem den aktuelle debat om videnssamfundet og dets krav 
om at institutioner og organisationer bliver “lærende organisationer”, samt 
debattørers fremhævelse af, at det vigtigste for fremtidens samfundsmedlemmer 
er “at lære at lære”. 
Når man må notere sig at debattens nye samle-betegnelse er blevet termen 
“læring”, kan man undre sig over hvorfor vi har indoptaget en term, der klinger 
lidt underligt (og klinger bedre på norsk f.eks. end på dansk). Man kunne også 
mene at med så mange engelsk-amerikanske låneord som vi har i forvejen, ville 
det engelske “learning” alt andet lige være at foretrække. Men uanset bekræftes 
læringstermens status som ny fælles samlebetegnelse blot herved. De 
uddannelsessamfund og sprogfællesskaber, der ikke har et ord for “learning”, får 
det.  Det samme synes at gælde for forskningen: Forskningsinstitutioner og 
forskningsmiljøer der ikke tidligere har haft interesse i, eller teoretiske og 
empiriske traditioner for, at undersøge læring begynder i disse år at sætte 

                                                
1Artiklen er publiceret i Forskningstidsskrift fra Danmarks Lærerhøjskole, nr. 5/2000. 
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læringsspørgsmålet på dagsordenen. Forskningsprogrammer og centre bærer 
navne der har læringsbetegnelsen i sig.  
Som ny samlebetegnelse er “læring” vidt favnende og plastisk. I den aktuelle 
debat synes der nærmest at blive henvist til alt, hvad vi tidligere beskrev i 
opdragelses-, undervisnings- og (ud)dannelsesbetegnelser, i deciderede 
indlæringstermer - eller i socialisations- og kvalifikationstermer. For debatten er 
den divergerende brug af læringstermen, og forvirringen om hvem og hvad der 
mon henvises til, tilsyneladende ikke et problem. Tværtimod, det driver debatten 
fremad og gør at nye debattører og miljøer kan komme til. Det forekommer at 
“Alt nyt” har interesse og ekspertise, blot der tilføjes ‘...og læring’ (IKT og læring, 
f.eks.)  
For empirisk forskning er det vidtløftige og plastiske i debatten, såvel som i 
læringsbegrebet, både en udfordring og et problem. De tankevækkende 
udfordringer drejer sig for det første om at læringsbegrebet under alle 
omstændigheder har fået, og må have, en vis (livs)bredde. I sammenhæng 
hermed åbnes der op for en perspektiverende og konstruktiv kritik af de 
læringsbegreber, teorier og modeller, der måtte være ‘for snævre’. For det andet 
synes debatten at pege på en ny fælles bestræbelse om at sætte fokus på De 
lærende. I begge tilfælde udfordres forskningen begrebsligt, teoretisk og 
empirisk. Det problemskabende derimod, drejer sig om at det for forskningen 
ikke er klogt, snarere hovedløs gerning, at lægge sig for tæt op ad højaktuelle 
debatters kodeord. (Dét har vi prøvet før med kodeordene 
‘Kvalitet/kvalitetsudvikling’ og ‘Evaluering’ f.eks.) Ligeledes er det håbløst at 
søge afgørelser af hvem der, i den standende strid og debat, mon har det bredeste 
og bedste læringsbegreb, og derfor bør have patent og ejerskab, og citeres 
behørigt.  
For forskningen er der andre forsøg på afgørelser, der er langt mere interessante. 
F.eks. forsøg på at afgøre hvilke videnskabelige og forskningsmetodologiske 
angrebsvinkler, der har det bedste greb om læringsspørgsmålet og de teoretiske 
og empiriske svarmuligheder. Eller forsøg på at afgøre hvilke former for 
interdisciplinære og tværfaglige koblinger inden for human- og 
samfundsvidenskaberne, der bedst favner og dækker forskning i det brede 
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læringsbegreb. Eller forsøg på at tage udgangspunkt i de videnskabsfag, der med 
en vis historisk ret kan siges at have patent på læringsspørgsmålet, og dernæst 
se hvor langt de rækker, og hvor de måtte komme til kort.  
Ingen bør se sig forbigået, hvis man hævder, at især pædagogik og psykologi og 
deres underdiscipliner, og dernæst sociologi, har en historisk ret til at påberåbe 
sig ejerskabet til udforskning af læringsspørgsmålet. Forskning (og udviklingen 
af forskningen) står på tre grundpiller: Teori, empiri, metode. Og i henseende til 
begrebssætning af læring, teori- og empiriudvikling af læringsspørgsmålene er 
det pædagogikken, psykologien og sociologien, der (i forskellige varianter og 
interne koblinger) har været de vigtigste og mest bidragydende 
videnskabsområder. Med en tilsvarende argumentation bør det natur- og teknisk 
videnskabelige hovedområde ej heller se sig fejlplaceret, hvis man dernæst 
hævder at (op)løsning af læringsspørgsmålets gåder, vandringer i 
læringsbegrebernes veje og vildveje og undersøgelser af hvad der karakteriserer 
menneskelige og menneskelivets læreprocesser primært er et ærinde for de 
humanistiske videnskaber - og at humaniora og ‘de bløde’ samfundsfag derfor har 
været hovedbidragydere.  
Betragt de ovenstående kommentarer som en indledende manøvre, der blot skal 
gøre det muligt at (re-)placere læringsspørgsmålet i den forskningsmæssige 
sammenhæng. Dernæst skal den gøre det muligt at fokusere på nogle af de 
karakteristika, der har kendetegnet den interdisciplinære forskning i pædagogik, 
uddannelse og læring. 
 
Forskningens interdisciplinære træk: mellem pædagogik - psykologi - 
sociologi 
Trods flydende grænser mellem de mange involverede vidensområder har 
forskningen båret egne vidnesbyrd om at den betydningsbærende arbejdsdeling 
og perspektivforskydning især lod sig karakterisere alt efter om forskningen var 
overvejende pædagogisk, sociologisk eller psykologisk. Den pædagogiske 
forsknings optagethed af og binding til de normative teorier og begreber og 
praktiske målorientering mod de pædagogiske professionsfelter, sættes f.eks. i 
relief af den psykologiske forsknings orientering mod enkeltindividet og dets (ind-
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) læringsbetingelser og udviklingspotentialer, der igen sættes i relief af den 
sociologiske forsknings optagethed af skole- og uddannelsessystemet, dets 
samfundsmæssige betydning, dets makro- og mikroorganismer, grupper og 
aktører.  
Hvis den indbyrdes arbejdsdeling sætter sig igennem svarer det umiddelbart til 
grundvidenskabernes ‘egne’ genstandsområder og begrundelser som Pædagogik, 
Psykologi, og Sociologi. Eller det svarer til at forskningen bringer de store 
tænkere og inspirationsgivere på videnskabsfelterne i erindring, i forlængelse af 
‘ikke mindst’: John Dewey (1859-1952), Wolfgang Klafki (1927-), Lev Vygotsky 
(1896-1934), Jean Piaget (1896-1980), Jerome Bruner (1915-), Pierre Bourdieu 
(1930-), Basil Bernstein, Jürgen Habermas (1929-) og Oskar Negt (1943-). Eller 
det svarer til at forskningen slet og ret bevæger sig mellem periodernes de 
største, f.eks. Freud og Marx, eller mellem de store og toneangivende “-ismer”. 
Når forskningen, og forskere, genopdager, viderefører og begrunder deres 
positioner i forlængelse af de vægtige bidrag, mærkes de som bidrag af 
overvejende pædagogisk, psykologisk eller sociologisk relevans - og som bidrag til 
at positionere indbyrdes forskelle.  
Forbindelserne derimod afspejles snarere i benævnelse af tværgående discipliner, 
som f.eks. pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi. Når sådanne 
forbindelser fastholdes kan pædagogikkens ‘det bredde spektrum’ (snarere end 
psykologiens og sociologiens) stipuleres og karakteriseres, som det eksempelvis er 
gjort i: “Pædagogik - en grundbog til et fag” (Bjerg 1998).  Forbindelserne 
afspejles ligeledes når de inspirationsgivende værker selv påpeger 
nødvendigheden af at trække forbindelserne og titulerer dem. Som f.eks. Oskar 
Negts “Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring” (1971/75). Eller med et 
andet og nyere eksempel: Jerome Bruners “Uddannelseskulturen” (1996/98). 
Negt er sociolog, men argumenterede på alle niveauer for nødvendigheden af en 
interdisciplinær sociologisk, pædagogisk, psykologisk beskæftigelse, og satte selv 
fokus på samspillet mellem de samfundsmæssige og subjektive faktorer, og på 
samspillet mellem erfaring og læring. Bruner er psykolog, men argumenterer, 
igen på alle niveauer, for nødvendigheden af interdisciplinær forståelse af 
individets lærings- og udviklingsmuligheder, og satte selv fokus på samspillet 
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mellem individets læring og deltagelse i udvikling af de sociale og kulturelle 
aspekter (‘Kulturpsykologiens perspektiv’). 
 
Når vi betragter de interdisciplinære træk, der har betydning for forskningen, 
knytter de sig altså primært til pædagogikken, psykologien og sociologien. Dels 
som meningsfyldte indbyrdes arbejdsdelinger, vigtige sparringspartnere og 
perspektiverende grænseoverskridelser. Dels som mere eller mindre 
institutionaliserede bindestregs-discipliner.  
Men derudover har de betydningsbærende træk også vist sig ved måden hvorpå 
forskningen fungerede interdisciplinært, og vist sig i provokative forskydninger 
af inspirationsgrundlaget for at udvikle det jeg ovenfor kaldte forskningens tre 
grundpiller: Teori, Empiri, Metode. F.eks. blev den teoretiske pædagogiske 
forskning og de normative teoridiskussioner (som i øvrigt kunne være 
positioneret som ‘inspireret af’ en eller flere af de ovennævnte tænkere og 
bidragydere) gennem 1970’erne og 80’erne provokeret til empiriudvikling, og som 
konsekvens heraf provokeret til fornyede metodeudviklinger. Som jeg skal 
beskrive det siden hen, skete dette samtidig med at den kritiske og 
praksisorienterede pædagogiske forskning blev mere (uddannelses-)sociologisk 
funderet og socialt kulturelt orienteret. Der er også eksempler på at den 
psykologiske forskning blev provokeret af de pædagogiske og sociologiske 
tænkemåder og måder at rejse praktiske uddannelses- og læringsspørgsmål på. 
F.eks. provokeret til at forlade laboratoriet og studiet i de ‘kunstige’ 
indlæringssituationer. Eller provokeret til at forlade den eksklusive binding til 
enkeltindividet og til at nærme sig det pædagogiske handlerum og studier i 
socialpsykologiske interaktive og intersubjektive mønstre i læringsmiljøet. 
I løbet af 1990’erne har vi så kunnet iagttage hvordan forskere inden for 
pædagogiske og psykologiske områder i stigende grad peger på at inspirationen 
nu kommer fra antropologi og etnografi. Inspirationen viser sig nok mest i 
metodevalg og begrundelser knyttet til empiriske felt-, kultur- og 
hverdagslivsstudier. Men den viser sig også med en ‘ny’ pointering af, at fokus 
sættes på læring, indlejret i de praktiske, sociale og kulturelle fællesskaber. 
Sådanne studier har i øvrigt båret de tydeliggørende navne, der viser den 
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karakteristiske perspektivforskydning. Med et enkelt eksempel fra de hjemlige 
pædagogiske forskningsmiljøer kan nævnes Hverdagsliv og læring i efterskolen 
(Ambrosius Madsen, 1994) hvor ‘hverdagslivs’ begrebet danner rammen, og 
begrunder den etnografiske og kulturanalytiske angrebsvinkel på det moderne 
pædagogiske rum, som efterskolen etablerer. Eller med et par eksempler fra de 
psykologiske forskningsmiljøer Tænkning, Viden, Udvikling (Hedegaard, 1995) 
og Mesterlæren - Læring som social praksis (Nielsen og Kvale 1999). I 
sidstnævnte bog fremlægges og begrundes de omtalte studier med nok så direkte 
henvisninger til amerikanske antropologiske og psykologiske forskningsmiljøer 
og inspirationsgivende studier, som J. Lave og E. Wenger havde sammenfattet 
dem i Situated Learning- Legitimate peripheral participation (1991). 
 
Udforskning af læringsspørgsmålet - den etnografiske vending? 
Der er situationer, hvor vi som forskere har behov for at profilere inspirationen. 
Så måske skal vi i disse år tale om en ‘etnografisk vending’ samt tilslutte os ‘etno-
metodologierne’. Jeg har selv, helt tilbage fra starten af 1980’erne, gennemført 
flere store feltarbejder og har været med til at indføre betegnelsen Pædagogisk 
feltforskning (Borgnakke og Kruchov, 1988). Jeg betegner i øvrigt fortsat mine 

egne forskningsmæssige forehavender således (Borgnakke 1996 c)2. På denne 
baggrund kan jeg både følge de aktuelle strømninger og inspirationskilder og 
erklære mig enig. Især kan jeg erklære mig enig når vi nærmer os udforskning af 
læringsspørgsmålet og udforskning af De lærendes praksis. En bredt anlagt 
etnografisk kortlægning og et feltarbejde med deltagende observation i de sociale 
praksisfællesskaber (‘blandt De lærende’) er et forskningsmetodologisk godt svar 
på de udfordringer som det komplekse læringsspørgsmål byder den empiriske 
forskning. Hvordan vi nemlig end definerer læring, hører det til et af de store 
livsspørgsmål og fænomener, som ret beset er empirisk utilgængeligt. Vi har ikke 
muligheden for at gå direkte til læring, isolere fænomenet til brug for 
laboratoriestudier, eller til en test, endsige svare med præcision på spørgsmål om 
hvad, hvem faktisk har lært af forløbet, eller har lært i denne eller hin situation. 
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Vi får måske først muligheden for at komme tættere på læring og læringsforløbet, 
når vi opsøger de forskellige læresteder (de institutionaliserede og knap så 
institutionaliserede rum for læring) og når vi spørger de implicerede selv. Dvs. 
spørger De lærende.  
Hele denne definitionsøvelse (hvordan kan vi definere læring?), samt refleksionen 
over hvad det indebærer at gøre læring til forskningsgenstand i empirisk 
forstand gennemfører jeg (især i Borgnakke 1996 c, bd.2/Del V) i tæt forbindelse 
med refleksioner over feltforskningens metodiske fremfærd og empiriske 
resultater. På denne baggrund er min konklusion at især de 
antropologiske/etnografiske betragtningsmåder og kombinationer af kvalitative 
metoder er frugtbare og nødvendige forskningsinstrumenter. Men samtidig vil jeg 
gerne understrege, af empiriske og feltnære grunde, betydningen af at rejse de 
forskningsmetodologiske og strategiske spørgsmål i meget mere direkte 
forlængelse af pædagogikken og uddannelsesforskningens ‘egne’ retninger. 
Desuden vil jeg understrege vigtigheden af at relatere teori- og empiriudviklinger 
til karakteristika ved den kritiske og praksisorienterede uddannelsesforskning, 
dens angrebsvinkler og traditioner.  
   Hvis det etnografiske inspirationsgrundlag nemlig ikke reflekteres i direkte 
samspil med uddannelsesforskningen og dens empiriske resultater, risikerer det, 
for det første, blot at blive et spørgsmål om nye metodikker f.eks. Eller det 
risikerer blot at blive et spørgsmål om at indpasse fremstillinger af feltmetodisk 
fremfærd (som vi finder dem flere steder i metodelitteraturen, men eksempelvis i 
Hammersley og Atkinsons “Feltmetodik”, 1987) og gøre dem relevante for 
uddannelsesforskningen og for forskerstuderende. For det andet risikerer 
henvisningerne til metoderne som kvalitative forskningsmetoder at bevirke et 
‘backlash’ i den forskningspolitiske diskussion. F.eks. ved at fungere som 
metodisk legitimation for den form for kvalitativ evaluering, der i stigende grad 
gennemføres som et mix mellem observation, interviews, materiale- 
produktindsamlinger. For det tredje bliver dét antropologi og etnografi så 
bidrager med ud over metoden, samt det, der i positiv forstand fremprovokeres 
                                                                                                                                                   

2 Jf. Pædagogisk feltforskning(bd.1) og Procesanalytisk metodologi (bd.2), Thesis, Danmarks 
Universitetsforlag,1996. 
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(som f.eks. nødvendigheden af helhedsbetonede kulturstudier, studier i 
hverdagsliv og det sociokulturelle blik på riter, vaner og betydningsmønstre) ikke 
præcist nok, hvis ikke koblinger til de kritiske og empiriske studier i det 
moderniserede skole- og uddannelsessystem til stadighed foretages.  Endelig, og 
for det fjerde, bliver inspirationen ikke produktiv nok, hvis ikke den diskuteres i 
forlængelse af pædagogikkens og uddannelsesforskningens empiriske vending af 
de modernitetens læringsspørgsmål, som er på alles dagsorden. Den empiriske 
vending har netop tydeliggjort, at det ikke er nok at rejse, og genrejse, 
spørgsmålet om læring i de teoretiske og normative vendinger. Ej heller selv om 
det fremsættes som en ny positionerende kritik af den traditionelle 
uddannelsestænkning, som det f.eks. gøres i Nielsen og Kvale, 1999; og ej heller 
selv om kritikken er sympatisk omgærdet af den nye praksisorienterede 
udviklingsterminologi i forbindelse med praksislæring, livslang læring, den 
lærende organisation mv.  
Hvad der ovenfor er understreget kræver en mere udfoldet begrundelse end jeg er 
i stand til at give her. Derfor blot følgende postulerende kommentarer. At gå til 
pædagogikkens og den empiriske uddannelsesforsknings ‘egne retninger’ og især 
iagttage den sociologisering, de siden 1970’erne har repræsenteret, er at komme 
tættest på hvad det indebærer at udforske det moderne uddannelseslandskab og 
modernitetens læringsspørgsmål. At iagttage den praksisorientering, som 
forskningen også repræsenterede, er desuden at komme tættere på hvad det 
indebærer når forskningen og forskere har involveret sig i praksisfeltet og er gået 
i dialog og samarbejde med de professionelle udøvere og praktiske aktører. Der er 
således ikke tale om en forskning eller forskergrupper, der skal hentes ned fra 
elfenbenstårnet, eller lokkes ud af laboratorierne. Dér har de vel næppe befundet 
sig. Men netop fordi forskningen allerede var involveret i ‘Praksis’ kommer disse 
forskergrupper, snarere end laboratorieforskere, så også til at repræsentere de 
nye karakteristiske spørgsmål til forskningens samfundsmæssige nytte og 
innovative bestræbelser. Det medfører blandt andet at et af de vigtige spørgsmål 
pludselig bliver vendt om: Det drejer sig ikke blot om hvad forskningen og 
forskere kan gøre for at fremme udviklingen af praksis, men også om hvad 
involveringen i praksis indebærer for udviklingen af forskningen, som forskning. 
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På den nu skitserede baggrund skal jeg i de følgende afsnit give en caseagtig 
gennemgang af skole- og uddannelsesforskningens egne retninger, således at 
casen gør det lidt mere nærværende hvilke traditioner og forskningsspørgsmål de 
etnometodologiske og etnografiske inspirationer skal relateres til. Samtidig får 
jeg lejlighed til at eksemplificere nogle af de forskningspolitiske dilemmaer, som 
ikke mindst evalueringsforskningen, og dens meget direkte anvendelse af 
etnometodologierne, repræsenterer. I artiklens afsluttende afsnit skal jeg 
sammenfatte de forskningstemaer, som ‘casen’ peger på, og som jeg aktuelt finder 
mest perspektivrige. Da jeg, som nævnt, ikke blot har gennemført omfattende 
feltarbejder, men også givet dybtgående behandlinger af de 

forskningsmetodologiske problemstillinger3, tillader jeg mig at gå lettere hen 
over forskningstraditionernes metodologiske grundspørgsmål. Til gengæld 
vægter jeg de til syne kommende forskningspolitiske og strategiske implikationer 
lidt mere. 
 
Forskningstraditioner, ‘retninger’ og empiriske bestræbelser 
Gennem 1970erne og 80erne blev de toneangivende forskningstraditioner 
benævnt på flere måder. Men de gennemgående benævnelser var 
Aktionsforskning, Den kritiske, og siden hen kønsbevidste klasserumsforskning, 
Evaluering af forsøg og udviklingsarbejde. I det korte signalement kan vi nøjes 
med: Aktionsforskning, klasserumsforskning og evalueringsforskning. Som 
forskningstraditioner er de indbyrdes forskellige og har forskellige rødder. De 
anlægger også hver sit særlige blik på praksisfeltet. Men de overlapper også 
hinanden og har desuden flere vigtige fællestræk. Først og fremmest er det 
kritisk empirisk forskning med et udviklingsorienteret sigte.             
Understregningen af de empiriske bestræbelser er vigtig. 1970erne er i øvrigt en 
meget teoriudviklende og teoriformidlende periode. På denne baggrund træder de 
empiriske bestræbelser frem som forsøget på at koble til praksis og deltage i den 
praktiske udvikling. Desuden repræsenterer alle tre retninger hvad jeg i 

                                                
3 Se især Borgnakke 1996 c, bd. 1/Del II og bd.2  



 10 

tilbageblikket kalder sociologiseringen af den pædagogiske forskning. I 1970erne, 
mens det gik for sig, blev det med rette opfattet som en politisering, såvel af 
forskningens teorifelt som af praksisfeltet. I tilbageblikket forekommer 
betegnelsen sociologisering dog nok så præcis. Der kan nemlig henvises til at 
såvel den pædagogiske forsknings metoder, teori-inddragelser, som blikket på 
praksis blev inspireret af kritisk sociologi og socialforskning. 
Nuancerne - mellem klasserumsforskingen på den ene side og aktionsforskningen 
og evaluering af forsøg og udviklingsarbejdet på den anden side - er i den 
forbindelse af interesse. Den kritiske klasserumsforskning er et stykke 
uddannelsessociologi, eller mere præcist: undervisningssociologi, der med sine 
empiriske bestræbelser ville udforske undervisningens “indre arbejde”. Det var 
mikro-strukturer, interaktive og kommunikative mønstre og afdækning af 
forholdet mellem “lærer og elev” der var af interesse. Klasserumsforskningen 
satte fokus på hvad der faktisk gik for sig i undervisningen i kontrast til alle de 
tematiserede ideer, planer og målformuleringer, der omgiver undervisningen. 
Klasserumsforskningens fornemste kendemærke er denne optagethed af det 
faktiske. Den kritiske forskning var samtidig socialt orienteret. Den anskuede 
skolens og undervisningens “indre arbejde” ud fra et socialt perspektiv, siden hen 
et kønsperspektiv. I den korte formulering kan vi sige at i 1970erne fik “Lærer” 
og “Elev” for forskningen social baggrund og klassemæssig tilhør. I 1980erne fik 
“Lærer” og “Elev” køn. Som sit forskningsmæssige bidrag afleverede 
klasserumsforskningen en række analyser. Men også tal og procentsatser på 
hvem der kom til ord og fylde i klasserummet på hvis bekostning. 
Klasserumsforskningen afleverede desuden et stykke institutions- og 

traditionalitetskritik4.  
   I så henseende kunne klasserumsforskningen, både med den 
forskningsmæssige angrebsvinkel og det institutionskritiske blik, betragtes som 

                                                
4 I forhold til de karakteristiske synsvinkler og forskningsmæssige angrebsvinkler, kan der blandt periodens 

flere bidrag f.eks. henvises til studierne i ‘Skolens indre arbejde’ (Callewaert og Nilsson 1974), i ‘Den skjulte 
læreplan’ (Borg og Bauer 1976, Broady 1981), ligesom der kan henvises til projekter som Projekt Skolesprog 
1979, Projekt Skoleliv-Pigeliv (Jensen m.fl. 1984), til studier i “De stille piger” (Kristiansen 1980) og “De 
skrappe drenge” (Kryger 1988), samt til studier foretaget med fokus på pigesocialisation, skolesocialisation, 
blandt småpigerne (Bjerrum Nielsen og Larsen 1985) og blandt piger i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet 
(Hjort 1984). 
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baggrund for aktionsforskningen og evaluering af forsøg og udviklingsarbejde. 
Men herefter var aktionsforskningen og evaluering af forsøg og udviklingsarbejde 
tilstræbt forskellig fra klasserumsforskningen. Aktionsforskningen satte jo netop 
fokus på forandringer, forandringspotentialer, tilstræbte at deltage i 
iværksættelse af alternativer. Evalueringsforskning drejede sig tilsvarende om 
forsøg og udviklingsarbejder, og tilstræbte - efter endt udviklingsarbejde så at 
sige - evaluering af alternativernes og udviklingsarbejdernes resultater. Med 
nuancerne nævnt bør også nævnes, at flere forskningsprojekter både intenderede 
at foretage kritiske undersøgelser på klasserumsforsknings manér - og deltage i 
forsøg og udviklingsarbejde på aktionsforskningsmanér. 
   Fællestræk på metodesiden bør også nævnes. Trods nuancer gælder det for alle 
tre forskningsmæssige angrebsvinkler, at de kalder på anvendelse af kvalitative 
metoder. De kalder også på metodeudviklinger over dét, der efterhånden bliver til 
anvendelse af det antropologisk-etnografisk inspirerede feltarbejde og den 
kvalitative metodiske cocktail: Observation, interviews, materiale-
dokumentindsamlinger, spørgeskemaer. Endvidere gælder et fællestræk i 
metodeopfattelsen: Metoden byder sig ikke forud til, som færdig metodik eller 
teknik. Derimod må metoderne kombineres, hentes fra flere beslægtede fag- og 
videnskabsområder og udvikles undervejs i overensstemmelse med praksisfelt og 
forskningsmæssige bestræbelser. 
 
Forskningen beriges med “Empiri” 
Karakteristikken af forskningstraditionerne har været kortfattet og prætenderer 
ej heller andet end det korte signalement (for uddybende gennemgange, jf. f.eks. 

Borgnakke 1996 a)5. I den foreliggende sammenhæng er signalementet dog 
tilstrækkeligt til at pege på en række pointer.  

                                                
5 Samtidig kan det erindres at et tidsskrift som f.eks. Nordisk pedagogik i flere omgange har udformet 

temanumre om f.eks. Pædagogisk udviklingsarbejde (1986 nr. 4), Den pædagogiske feltforskning (1988 nr. 4) og 
Pedagogisk forskning i norden (1991 nr. 1), hvor de karakteristiske forskningspositioner præsenteres og 
diskuteres. Sammenfattende karakteristik og behandlinger af relevans for klasserumsforskningstraditionen gives 
også flere steder i periodens forløb, se f.eks. en af de tidligere, Ålvik: Om undervisning og de mange synsvinkler 
hvorunder denne kan studeres (1980), og en af de seneste, Lindblad & Sahlström: Klasserumsforskning. En 
oversigt med fokus på interaktion og elever (1998) 
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Først og fremmest kan der peges på, at forskningen, netop gennem forbindelsen 
til praksisfeltet og gennem udviklingsarbejderne, blev empirisk beriget. Det 
medførte bl.a. at en for perioden vigtig diskussion om teori/praksis relationen 
også fremprovokerede den forskningsmæssige beslægtede relation. Nemlig 

relationen mellem teori og empiri6.  
     I forhold til forskningens kritisk teoretiske baggrund og orientering betød 
dette, at den kritiske og konstruktive teori blev beriget med empiri om praksis. 
Det er imidlertid ikke det samme som at den kritiske teori og den kritiske 
pædagogiks normative bestræbelser blev bekræftet af empirien og de praktiske 
resultater. Måske tværtom. Mangt et aktionsforskningsprojekt og evaluering af 
forsøg- og udviklingsarbejder kunne snarere end studier i bestræbelsernes 
indfrielse, se sig selv ifærd med at studere institutionelle og praktiske 
forhindringer.  
     Den empiriske berigelse består således også i at den kritisk konstruktive teori 
og aktionsforskningsstrategierne får problematiseret sit eget forehavende. Og 
hvad der hører med til berigelsen: forskningsfeltet blev kompliceret. 
Praksisfeltets, og empiriens kompleksitet, stillede “nye” krav og spørgsmål til 
teoriudviklingen. Teorier af overvejende almen abstrakt karakter blev stillet på 
en grænseprøve.  
     Der var flere kritiske teorier under opbygning i 1970’erne. Fra 
kvalifikationsteorier og socialisationsteorier til læringsteorier, der samtidig på 

vej ind i 1980rne får et kønsspecifikt korrektiv7. Men om end netop disse teorier, 
via kritiske undersøgelser af det herskende skole- og uddannelsessystem og deres 
grundlæggende kvalificerende, selekterende og socialiserende funktioner, gav 
teoretisk orientering og begrebslig ramme til mangt et forskningsprojekt, blev 
også de sat på en grænseprøve - gennem den efterprøvende empiriske forskning. 

                                                
6 En koncentreret gennemgang af dette, hvor jeg i øvrigt også vender tilbage til de oprindelige 

inspirationsgrundlag inden for de pædagogisk psykologiske, og Piaget-inspirerede, områder gives i artiklen: 
Koblinger - mellem kritiske læringsteorier og empirier om praksis, Borgnakke, K. (1998). 

7 En opremsning af de for forskningen vigtige udspring og udgivelser ville ikke give mening, dertil er de for 
mange. Men tre 1970’er udgivelser er måske særligt tydeliggørende, såvel for ’sociologiseringen som 
forudsætning’ som for de kritisk teoretiske og empiriske afsæt, nemlig: Klassesprog - sociolingvistik og 
uddannelse, Gregersen m.fl. (red.)1974, Familien i Klassesamfundet, Holter m.fl. 1976, og 
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F.eks. måtte det overvejes hvorvidt de kritiske teoriers kategorier og 
begrebssætninger var egnet til en empirisk analytisk karakteristik - eller alene 
var teoretisk analytiske. Eller det måtte overvejes om de teorier, der nok havde 
fået “praksis”, “social baggrund” og “køn” som grundkategorier, når det kom til 
stykket var ‘blinde’ for de praktiske processers kompleksitet, socialitet og 
modstridende udtryk.  
     Vi skal således hæfte os ved, at der gennem de empiriske bestræbelser og 
praksis-forbindelser fremprovokeres en diskussion om teoriernes ydeevne. 
Ligeledes fremprovokeres der undervejs nye søgninger på tværs af 
videnskabsfagene pædagogik, psykologi og sociologi; mellem de kritiske 
kvalifikationsteorier og socialisationsteorier og, må der lægges til, søgninger 
mellem kulturteorier og tekstteorier.  
     Der synes at være et fællestræk i teori-opfattelsen i disse søgninger: Teorien 
byder sig ikke til, ligeså lidt som Metoden, som en færdig udviklet teori. Derimod 
må teorier udvikles, flere teoretiske angrebsvinkler kombineres. I sådanne 
henseende blev forskningen beriget ved at få kompliceret sit forhold såvel til teori 
som til praksis - og teorierne blev provokeret gennem påpegningen af “blinde” 
pletter og påpegninger af teoridannelsernes mangler. 
   Efter denne karakteristik af hvordan forskningen blev empirisk beriget af 
praksisorienteringen tillader jeg mig, med udgangspunkt i forskningens 
forbindelse til udviklingsarbejder, at gå direkte til et næste og ganske anderledes 
standpunkt. Nemlig standpunktet, at denne forbindelse mellem forskning og 
udviklingsarbejde også har forvirret forskningen, samt at 
evalueringsforskningen, med anvendelse og nyttiggørelse af den etnografiske 
inspiration og med den “nyttige” evalueringsrapport, er et af symptomerne. 
 
Evalueringsforskning som anvendelsesorienteret forskning 
Undervejs gik der inflation i evalueringsbegrebet og i evalueringsforsknings-
betegnelsen. Begrebskaos var en af følgerne. Traditionssammenstød mellem 
forskningsmæssige og praktiske angrebsvinkler og sammenstød i 
                                                                                                                                                   
Socialisationsforskning - senkapitalisme og subjektivitet, Nielsen og Nielsen (red.) 1978. Og som 1970’er 
udgivelser var bidragene, med enkelte undtagelser, endnu uberørt af det kønsspecifikke korrektiv! 
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relevanskriterier var en anden af følgerne. Det stod stedse mere uklart hvad 
evalueringsforskning egentlig var, om end der kom mere og mere af den. 
     En form for afklaring kan måske komme i stand ved at se det udefra, f.eks. 
gennem Erik Albæks: Fra Sandhed til information (Albæk 1988). Her kan 
evalueringsforskning anskues som en forskningstradition, der har overvejende 
amerikanske eksempler som de anskuelige. I så fald er evalueringsforskning = 
anvendelsesorienteret samfundsforskning. Overvejende sociologisk, hvor de 
kvantitative forskningsmetoder spiller en betragtelig rolle, men hvor de 
kvalitative metoder efterhånden også kan og skal vinde indpas. I forlængelse 
heraf kan endnu en form for afklaring kommer i stand. Nemlig ved at betragte 
evalueringsforskningsprojekterne som et stykke metodeudvikling og som de, der 
anvender og nyttiggør de kvalitative metoder. Evalueringsforskningsprojekterne 
gør nytte af den etnografiske inspiration og af den kvalitative cocktail, og der er 
ikke tvivl om at kombinationer af feltarbejde/observation, interviews/samtaler 
mv. skal bruges for at gennemføre en kvalitativ evaluering. 
    Hvis ovenstående afklaringsforsøg primært vedrører anvendelsesaspektet og 
metodeaspektet, kan vi dernæst søge lidt andre former for afklaring ved at 
betragte de praktiske eksempler på hvad der blev vurderet evalueringskrævende 
og hvad, der samtidig var forskningsmæssigt relevant. I dansk sammenhæng 
f.eks. de store udviklingsprogrammer på hhv. voksenuddannelsesområdet og 
folkeskoleområdet. 
   Uddannelsestilbudsordningen (UTB-ordningen) og de såkaldte FUR-projekter 
(projekter under Folkeskolens UdviklingsRåd iværksat i forlængelse af  “7 punkt 
program”) er to sådanne eksempler på meget store udviklingsprogrammer. Om 
disse stod det klart at det initierede udviklingsarbejde måtte få et omfang, der 
ville involvere praksisfeltet på flere niveauer. Det stod også klart, at 
udviklingsarbejderne, udover naturligvis at skulle planlægges og gennemføres, 
skulle følges og evalueres. I forhold til det sidste kom forskerne og forskerteams 
ind i billedet. Om UTB-evalueringerne må siges, at de overvejende var af 
interesse for det voksenpædagogiske felt. Forskningsmæssigt ligger interesserne 
i et skæringspunkt mellem udforskning af arbejdsmarkedsforhold, arbejdsløshed 
og uddannelse, samt i et skæringspunkt mellem en uddannelsessociologi, der 
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forstår sig på voksenaldre, køn og social baggrund som vigtige faktorer, og en 
pædagogisk refleksion, der forstår at tematisere indebyrden af at undervise 
voksne, og forholde sig til deltagerforudsætninger og læreprocesser. FUR-
projektevalueringerne var overvejende af interesse for udforskning af det 
skolepædagogiske felt. Forskningsinteresserne ligger også her i et 
skæringspunkt, nemlig mellem de almen pædagogisk-didaktiske og fagdidaktiske 
angrebsvinkler, samt i en udviklingsorienteret pædagogisk refleksion, der forstår 
at tematisere hvad der sker når skolen, dens undervisningsrutiner, dens 

traditionelt mange fag og fagopsplitninger er under tilstræbt ændring8. 
     Der er flere karakteristiske træk ved. hhv. UTB-ordningen og FUR-
projekterne. Men lad mig understrege de to vigtige fællestræk ved den stillede 
forskningsmæssige opgave. Nemlig at forskere blev bedt om “at evaluere” og at 
gøre dette på områder der for forskningen er indlysende vigtige områder. Et 
relevans- og væsentlighedskriterium er i så fald intakt. Ifald man i forvejen 
forsker på det voksenpædagogiske område ville man jo faktisk være en ignorant 
hvis man kaldte så store og samfundspolitisk vigtige spørgsmål, som forholdet 
mellem arbejdsløshed, køn, uddannelse og praktiske forsøg med 
uddannelsesforløb for langtidsledige, for: forskningen uvedkommende. 
Tilsvarende med FUR-projekterne: Hvis interessen står om skoleudvikling ville 
det tage sig mere end besynderligt ud hvis den pædagogiske forskning ikke fandt 
dét, vi i dansk sammenhæng vel må beskrive som efterkrigstidens største 
samlede udviklingsinitiativ på skoleområdet, relevant. 
   Altså: relevans- og væsentlighedskriteriet er intakt i forskningsmæssig 
forstand, i bredere politisk forstand og i uddannelses- og pædagogisk politisk 
forstand. Men netop her - midt i det relevante så at sige - kan dét, der snarere 
kommer til at forvirre, end berige, efterhånden også spores. Spørgsmålet drejede 
sig nemlig ikke blot om hvad evalueringsforskning egentlig var (eller er); ej heller 

                                                
8 Hhv. UTB- og FUR-projekterne og evalueringer findes selvsagt behandlet flere steder. Her peger jeg blot 

eksemplificerende på en forskningskonkret (UTB-)behandling: Christiansens “Uddannelsestilbud til de 
arbejdsløse. En evaluering af uddannelsestilbudsordningen inden for handelsskoleområdet” (1991) og “Til 
rådighed - om arbejdsliv, uddannelse og hverdagsliv” (1993), samt på den sammenfattende (FUR-projekt) 
redegørelse: “Folkeskolen: Visioner og konsekvenser - en faglig pædagogisk sammenfatning af de afsluttende 
evalueringsrapporter”, Bent Brandt Jensen, Mogens Nielsen og Jens Erik Steenstrup, Folkeskolens 
Udviklingsråd,1992. 
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blot om hvor relevant, det evalueringskrævende var. Spørgsmålet drejede sig 
også om hvor traditionsbesat og traditionelt målrettet selve aktiviteten ‘at 
evaluere’ kunne siges at være, og om det ‘at evaluere’ overhovedet er forskning.   
 
“At evaluere” er det forskning? 
Evalueringsbegrebet var ganske vist endnu ikke klart besat i 
forskningssammenhæng og kunne derfor bredes ud på flere måder. Det 
fornemmes også at forskningen fra første færd søgte at fjerne sig fra det 
traditionsgrundlag, der gjorde en evaluering = bedømmelse. Snarere anerkendte 
man et udgangspunkt, der betød at evaluering godt nok var ‘en vurdering’, men 
den var blevet til på baggrund af forskningsmæssige undersøgelser og på 
baggrund af ‘følgeforskning’. Man fulgte en given sag (der som eksemplificeret 
ovenfor kunne være et uddannelsesforsøg eller et udviklingsarbejde, men også 
institutionsudvikling eller et socialt eksperiment) og evaluerede ‘den givne sag’, 
snarere end enkelt individer og deres præstationer. Dermed var dét jeg før kaldte 
sociologiseringen af uddannelsesforskningen og den pædagogiske forskning, 
allerede en forudsætning. Og dermed fik ‘at evaluere’, som forskningsaktivitet, et 
sociologisk og kultursociologisk tilsnit, hvor forskningsaktiviteten skulle finde 
sine metodiske begrundelser i diskussionen om de kvantitative og kvalitative 
metoder og i diskussionen om metodeudviklinger inspireret af 
etnometodologierne. 
     Men det fjerner ikke problemet, såvel som det aktualiseres op gennem 
1990erne. I dag står det nemlig klart, at der er flere typer og positioner. I det 
mindste følgende to: På den ene side foretages der i stigende omfang evalueringer 
af hele organisationer og institutioner, fag, uddannelser, der tjener de 

kvalitetsudviklende, men også kvalitets-kontrollerende og bedømmende formål9. 
På den anden side foretages forskningsbaserede evalueringer, der gerne vil 
skærpe det kritisk sociologiske og kultursociologiske tilsnit, præcisere de 
forskningsmæssige formål, samt knytte sig til studier i hverdagsliv og 

                                                
9 En yderligere gennemgang af sådanne evalueringers dobbelttydige sigte og traditionsgrundlag gives i 

Borgnakke 1996b. 
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livshistorier og til forskellige former for institutionsudvikling, uddannelsesforsøg 

og pædagogiske udviklingsarbejder10.  
     Begge typer og positioner kalder deres forehavender ‘Evalueringer’, men de er 
klart forskellige og har forskellige rødder, traditioner og formål, såvel som den 
først nævnte position ikke hævder at være forskning, hvorimod den sidstnævnte 
gør det. 
    På denne baggrund kunne man drage konklusionen, at den kobling mellem de 
umage forehavender som evalueringsforsknings-betegnelsen foretager, ikke bare 
forvirrer, men er snærende for forskningen. I forlængelse heraf rejses et næste 
problem, der ikke drejer sig om betegnelsen og om målretningen, men drejer sig 
om på hvis præmisser evalueringsforskningen egentlig gik for sig, og hvor meget 
plads der blev givet til de forskningsmæssige satsninger. Meget tyder nemlig på 
at trods relevansen og nødvendigheden af at forskere deltog i de store 
udviklingsprogrammer, så risikerede selve forskningsaktiviteten at blive 
begrænset af, at skulle foregå på udviklingsprogrammets præmisser. 
Udviklingsprogrammet var således ikke blot bestemmende for forskningens 
genstand. Men prægede måden hvorpå der forskes. Og det er et problem for 
forskningen. 
 
Hvor gøres den koncentrerede forskningsmæssige indsats? 
Et uddannelsesforsøg eller et praktisk pædagogisk udviklingsarbejde forløber 
over, i det mindste, tre faser. Nemlig: Planlægning, gennemførelse, evaluering. 
For forskningen er hele forsøget, som ‘forsøg’ og hele udviklingsarbejdets forløb, 
dets bevæggrunde og intentioner som ‘udviklingsarbejde’, dets praktiske faser og 
resultater, efter endt dataindsamling “Empiri”, der nu skal tolkes, bearbejdes og 
analyseres. “Empirien” er forskerens råmateriale.  

                                                
10 De forskningsbaserede evalueringer blev i perioden samtidig foretaget på de for forskningen nye og 

politisk eksplosive områder, som især voksenuddannelsesområdet repræsenterede. Derfor blev de også 
reflekteret i mere direkte forbindelser mellem de arbejdsmarkeds-, ligestillings- og uddannelsespolitiske 
interesser f.eks., som det ses i “Evaluering af P47- Forsøg med en etårig arbejdsmarkedsuddannelse for kvinder”, 
Salling Olesen og Ramsøe 1991, samt mellem de politiske og forskningsmæssige interesser, jf. f.eks. Weber 
(red.): Evalueringsforskningen mellem politik og videnskab 1993. 
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   I så henseende kommer den forskningsmæssige koncentrerede indsats, som 
forskning, efter det hele er overstået og lyset er slukket. Og den form for 
nattevandringer, der i så fald bliver tale om, synes hverken forsøgets, 
udviklingsarbejdets eller bevillingernes logik at tillade. 
 
Indtil nu har jeg, helt bevidst, ikke gået nærmere ind på de konkrete eksempler. 
Det er nemlig ikke de konkrete forskningsprojekter, men snarere de tendenser og 
interesser de repræsenterer, der står til diskussion. Men lad mig alligevel 
konkretisere, og så gøre det om de sammenhænge, nemlig FUR-projekterne, som 
jeg selv har været involveret i, og på den måde sikre, at kritikken ikke blot 
rammer alle “de andres” projekter. 
     Først et par bemærkninger om sammenhængen: Som evalueringsforskning 
blev FUR-projekterne gennemført med anvendelse af hele metodespektret 
inklusive den kvalitative metodiske cocktail. Altså spørgeskemaer, 
undervisningsbesøg med observationer, samtaler, interviews, materiale- og 
dokument-indsamlinger, fællesmøder og konferencer.  Det er muligt at en nøjere 
forskningsmæssig vurdering af FUR-projekternes teori- og metodeanvendelse 
ville give anledning til kritik. Men umiddelbart er der ingen grunde til at tro, at 
dataindsamlingen ikke er foretaget af forskerteams, der kan sit håndværk.  Og 
der er slet ingen grunde til at tro at de empiriske samlinger, der kom ud af den 
forskningsmæssige indsats ikke er store. Tværtimod: Om man samlede dem alle, 
dvs. samlede de rå data fra de involverede 25 forskningsprojekter, i et arkiv, 
måtte det blive enormt. For fremtidens skolehistorikere et arkiv, så imponerende 
at det trodser, hvad vi plejer at kalde et arkiv. I dette ‘arkiv’ ville der endvidere 
ligge data, der er egnet til at give et tidsbillede af hele den danske folkeskole, som 
den tog sig ud mod slutningen af 1980erne, begyndelsen til 1990erne på tærsklen 
til år 2000. Det ville være empiriske samlinger, der referer til studier i 
indskolingsordninger og undervisningsforløb i de første klassetrin, og samlinger, 
der refererer til undersøgelser på mellemtrinnet, til forløb for de ældste 
skoleelever; endvidere samlinger der rummer data om skolens omgang med fag 
og faglighed, fra studier i sprogfag til medieundervisning, fra enkelt fag til på 
tværs af fag, fra forsøg med ligestilling og ligeværdspædagogik til forsøg med nye 
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færdigheder, fra samtaler med børn og lærere til samtaler med inspektører, fra 
skolen set fra neden, til skolen set fra oven. 
   Altså: de empiriske samlinger må være af en beskaffenhed og af en 
størrelsesorden, der er en pædagogisk data-bank værdig, og næsten kalde på at 
forskerne for en ganske lang stund begravede sig i den for at gøre sig studier. 
Men sådan gik det ikke! 
   Den form for evalueringsforskning, som FUR-projekterne var rammesat under, 
syntes ikke at lægge op til, endsige give tid til, at forskerne begraver sig i de store 
empiriske materialemængder og længder. Og det bærer såvel 
forskningsprocessens faser som evalueringsrapporterne naturligvis præg af. I 
forhold til det FUR-projekt jeg selv deltog i, nemlig “Projekt Helhedsskolen”, 
gjaldt følgende: 
     Undervejs blev vi, som de øvrige FUR-projekter, beskåret i tid. Og den tid, der 
blev  taget, blev ikke taget fra data-indsamlingsfasen. Den blev heller ikke taget 
fra skrivefasen. Når der skal foreligge en rapport skal den skrives. Den blev 
derimod taget fra den fase hvor den omfattende empiri, de kaotiske data med 
modstridende vidnesbyrd, skulle bearbejdes og analyseres.  Og rapporten blev til, 
i lyset af en hensigt, der meldte tilbage til FUR-projekternes oprindelige formål. 
Nemlig et lovforberende arbejde, der skulle fremme en udviklingsorienteret skole 
bedst muligt. (Relevanskriteriet er intakt - og dum er fortsat den forsker, der 
ikke forstår at deltage og give et bidrag, der fremmer de progressive 
udviklingstendenser). 
   I forhold til den forskningsmæssige indsats, kan der konkluderes i 
tilbageblikket, blev der gjort store indsatser da empirien skulle indsamles. Den 
kom i hus. En koncentreret indsats, da den såkaldte hovedrapport skulle skrives. 
Men midt imellem lå de færre satsninger på studierne, bearbejdningen og 
analysen af den komplicerede empiri. Og derfor melder tvivlen sig jo om sådanne 
hovedrapporter er de egentlige forskningsrapporter, eller vi snarere skal kalde 
dem (ja, hvad skal vi kalde dem?) evalueringsrapporter? Derimod er der næppe 
tvivl om at også vi har givet et vægtigt bidrag til at vi selv og kommende 
skolehistorikere på et senere tidspunkt kan søge at samle de ‘originale’ empiriske 
samlinger og udforske arkivet!  
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De manglende satsninger på studier i empirien og dokumentative analyser af 
empirien er et problem. Ikke umiddelbart for udviklingsarbejdet, men for 
udviklingen af forskningen. Hvis forskningen følger udviklingsarbejdernes logik 
og tidsramme er forskningen pr. definition out datet før den er begyndt. For mens 
forskeren forsker bliver empirien gammel, og nye temaer for udviklingsarbejder 
er for længst sat på dagsorden.  
     Hvis jeg skulle afrunde dette punkt på generaliserende vis, så ødelægger 
evalueringsforskningen og forbindelsen til udviklingsarbejderne, afhængigheden 
til ‘årets tema’, til bevillingen, forskningens empiriske og analytiske 
bestræbelser. Men det forhindrer samtidig en påkrævet teoriudvikling. Bl.a. ved 
at holde forskningen på den mindste fællesnævner, og bilde forskningen ind, at 
det at gennemføre en evaluering ikke fordrer andet end den allerede eksisterende 
teoretiske ballast, samt at det rækker at føje empiri-stumper i passende klumper 
ind i den tilgængelige teori, som om det var regnestykker, der gik op i hinanden. 
   Når man tænker på evalueringsforskningens strategisk centrale placering, har 
jeg just savet en af de grene vi har siddet på over. Det var ikke helt meningen, 
ligesom det ej heller er meningen at glemme det første standpunkt, nemlig at 
forbindelsen til praksisfeltet og udviklingsorinterede forsøg var (er) en berigelse. 
Lad mig derfor afslutte med et sidste standpunkt, der, som en perspektivering 
fortsat er knyttet til at forbindelsen udfordrer, samt knyttet til mine egne større 
projekter gennemført som den omfattende feltforskning (Borgnakke 1996c), eller 
som mere målrettede og afgrænsede casestudier, inkorporeret i 
evalueringsforskning og kvalitetsudviklingsprojekter (Jf. f.eks. Borgnakke 1992, 
1993, 1999). Men da de nævnte store udviklingsprogrammer (og UTB- og FUR-
evalueringsprojekterne) stadigvæk eksemplificerer størrelsesordenen, kan de 
også de repræsentere udfordringens.  
 
Udfordret til feltstudier og studier i implementeringsprocesserne  
UTB-evalueringerne viste hvor lang en vej, der var fra loven og dens 
bestræbelser til dens praktiske effektueringer. Med en anden formulering kan vi 
sige at evalueringerne demonstrerede hvor langt der var imellem det politiske 
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niveau og det uddannelses- og undervisningspraktiske niveau - og hvor 
forskelligt ‘de samme’ udviklingsbestræbelser og praktiske betingelser tog sig ud. 
FUR-projekterne, og deres tiltænkte afsmitninger på den nye folkeskolelov, hvis 
intentioner realiseres i disse år, bekræfter den lange vej, og forskellighederne. 
Udviklingsarbejderne og evalueringerne har dermed demonstreret, at vi skal ofre 
dét, som i udviklingsprogrammers terminologi kaldes implementeringen, 
empirisk og praktisk konkret opmærksomhed. I praktisk form demonstrerede 
udviklingsprogrammerne nemlig implementeringens ‘den lange vej’ og forløbet. 
De demonstrerede også at konflikter mellem de intentioner, der omgærder 
udviklingsarbejdet og de faktiske betingelser, ikke blot viser sig ét sted eller kun 
forekommer på ét niveau, men viser sig i flere forskellige praksisfelter og 
forekommer på flere niveauer.  
   Der lægges således op til en feltforskning, som skal favne langt mere end det 
enkeltstående udviklingsarbejde, og favne såvel det politiske felt, det 
uddannelsesinstitutionelle felt, som det undervisningspraktiske, til og med 
undervisnings- og læreprocesserne. På sin særlige og højaktuelle facon 
udfordrede udviklingsprogrammerne derved forskningen på en række 
problemstillinger, der både kan kaldes klassiske og ‘helt nye’ for den 
pædagogiske forskning og for den empiriske skole- og uddannelsesforskning.  
     En af klassikerne kan f.eks. udtrykkes på denne måde, nærmest som i en 
remse: ‘Ét er hvad der står i loven, et andet er hvordan institutionerne forvalter 
og fortolker den i praksis. Ét er hvad en given uddannelse mål- og rammesættes 
for, et andet er hvad der faktisk går for sig i undervisningen. Og ét er hvad 
læreren står og underviser i - et andet er hvad deltagerne og eleverne så faktisk 
lærer.’  
     Disse næsten klassiske problemstillinger har f.eks. den kritiske 
klasserumsforskning haft et godt greb om - i det mindste på det 
undervisningspraktiske niveau. Når man nemlig udforsker ‘hvad der faktisk går 
for sig i undervisningen’, så skelner man bl.a. mellem de officielle målsætninger, 
rammeplaner, læreplaner mv. og de inofficielle, og har flere begreber at forholde 
sig kritisk og analytisk med. F.eks. begrebet ‘den skjulte læreplan’ (jf. note 3). 
Men hvis klasserumsforskningen har et godt greb om studiet af undervisningen 
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og dens ‘indre arbejde’ så udfordres den til gengæld af de nye størrelsesordener, 
som udviklingsprogrammerne, moderniseringsstrategierne og 
implementeringsprocessen demonstrerede. Klasserumsforskningen udfordres, 
dels ved at få sit gængse genstandsfelt (som ‘klasseværelset’ og 
‘undervisningstimen der gik’) forstørret til hele rækker af 
undervisningsaktiviteter og uddannelsesforløb, dels ved at få det gængse blik på 
aktørerne (som ‘lærer-elev’) udvidet til flere planlæggende, udøvende, 
evaluerende parter og lærende aktører. 
Ydermere udfordres forskningen til at søge svar på spørgsmål, som 
udviklingsprogrammerne og implementeringsprocessen nærmest havde ladet 
komme til udtryk som ‘et hændelsesforløb’, måske endog et forhindringsforløb. 
Dvs. svar på spørgsmål som: Hvad sker der egentlig når uddannelsesreformer og 
udviklingsprogrammer (skal) omsættes af institutionerne til formaliseret 
udannelse, der af de professionelle lærere skal planlægges og gennemføres som 
undervisning, der skal resultere i deltagernes læring. Hvori består 
hændelsesforløbet, hvor er forbindelsen, og hvordan karakteriseres resultater og 
effekter? 
     Evalueringsforskningen kan, som følgeforskning og evaluering af forsøg og 
udviklingsarbejde, siges at have greb om ‘hændelsesforløbet’. I det mindste som 
deskriptiv fastholdelse af implementeringen. Til gengæld demonstrerede såvel 
udviklingsarbejderne som evalueringerne så også hvordan et af de vigtigste 
spørgsmål kommer til at høre til det vanskeligste og mest udfordrende. Nemlig 
læringsspørgsmålet.   
   Hvis det handler om tilstræbte udviklings- og forandringsstrategier og deres 
omslag i læring (fra Den lærende organisation til det lærende subjekt!), så peger 
udviklingsprogrammerne på behovet for en læreprocesforskning, der ville blive 
stillet ganske store empiriske og analytiske krav til.  
   I forhold hertil sættes evalueringsforskningens egne og påbudte bestræbelser 
bl.a. på at vurdere og måle ‘effekter’ endog i et meget skarpt relief af 
læringsspørgsmålet. Hvis læring skulle betragtes som resultat og effekt, tydede 
intet dog på, at de levende resultater lod sig effektmåle i gængs forstand, eller via 
de kvantitative metoder. De levende læreprocesser nærmer man sig nok bedst 
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gennem de kvalitative metoder, og ved at anvende etnometodologierne. Men hvis 
evalueringsforskningen bydes blot at anvende den etnografiske inspiration og 
kvalitative cocktail til en ‘ny’ form for data-indsamling, hvor påkrævet fornyelsen 
end måtte være, men må give køb på nøjere studier, bearbejdning og analyse, så 
er antropologiens, etnografiens og de kvalitative metoders force og grundlag 
næppe udnyttet, fulgt endsige udviklet. Gennem læringsspørgsmålet som effekt-
spørgsmål er evalueringsforskningen og dens metoder ramt af et praktisk 
kompleks, med en kompleksiteternes størrelsesorden, der så langt overstiger 
hvad evalueringsforskningen hidtil har kunnet ladet sig mønte på - selv om den 
indimellem er nyttiggjort ’som om’. 
 
 
Opsummeringer:  
Aktuelle forskningsmetodologiske temaer og udfordringer 
Lad mig efter denne gennemgang opsummere de karakteristiske træk og 
forskningsmæssige udfordringer. Dels ved at samle dem i de diskussiontemaer, 
som den kritiske uddannelsesforskning og dens inddragelse af 
etnometodologierne har sat på dagsordenen. Dels ved at formulere dem i 
forlængelse af den feltforskning, der har været forudsætningen for mine 
omfattende kortlægninger, forløbsanalyser og processtudier. Det er spørgsmål jeg 
udfolder såvel i “Pædagogisk feltforskning” som i “Procesanalytisk metodologi”, 
men som jeg her formulerer i et tematisk koncentrat.  
 
Det første tema drejer sig om de empiriske positioner og feltforskningsmetodiske 
konsekvenser.  
Den feltforskning og de procesanalytiske kortlægninger af projektpædagogikkens 
implementering og indlejring i praksis, jeg har foretaget, er et eksempel på 
etnografisk inspireret uddannelsesforskning, der er enestående i sin 
dækningsgrad. Feltforskningen dækker nemlig hele tre praksisfelter, som jeg 
kalder Det baggrundsteoretiske, det uddannelsesinstitutionelle og det 
undervisningspraktiske felt. Ligeledes dækker feltforskningen flere 
institutionelle niveauer og flere implicerede parter. I feltarbejdet tog jeg ophold 
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på en projektorganiseret basisuddannelse (jeg flyttede ind) og fulgte som 
deltagende observatør uddannelsens parter, perioder, projekt- og læringsforløb. 
Fra uddannelsesforløbets start til dets afslutning.  
   Med en sådan dækningsgrad har feltforskningen produceret et empirisk 
overskud, og er i denne empiriske position samtlige af de i øvrigt beslægtede 
forskningsretninger overlegen. Feltforskningen sprænger nemlig rammerne for 
hvad aktionsforskningen, klasserumsforskningen og evalueringsforskningen 
hidtil har kunnet præstere. Nu er det imidlertid ikke i sig selv interessant at 
feltforskningen er i overlegen empirisk position. Det er mere interessant at 
fastholde på hvilke forskningsområder denne form for feltforskning peger på sig 
selv som metodisk nødvendig. Dels i forhold til udvikling af den 
anvendelsesorienterede forskning, dels i forhold til udvikling af den pædagogiske 
forskning og uddannelsesforskningen som grundforskning. Lad mig i den 
forbindelse blot opsummerende nævne de forskningsområder eller spørgsmål, der 
er af en sådan karakter at hverken deres forskningspolitiske relevans, aktualitet 
- eller deres grundkategoriale status kan betvivles. Det ene er, som det turde 
være fremgået, læringsspørgsmålet (samt de aktualiserende spørgsmål som f.eks. 
‘formel og informel læring’, ‘praksislæring’ og ‘livslang læring’). Det andet kunne 
være kønsspørgsmålet (og de stedse aktualiserende spørgsmål til forholdet 
mellem uddannelse, ligestilling, ligeværd og de kønsprægede praktikker og 
domæner). Det tredje kunne være vidensspørgsmålet (og de aktualiserede 
spørgsmål om hvad vi i de uddannelsesmæssige og (skole-)faglige sammenhænge 
skal opfatte som basale kulturteknikker, vidensområder  og ‘basisviden’ og 
hvordan de formidles og tilegnes i praktisk forstand).  
     Pointen er nu som følger: Grundspørgsmål som læring, køn og viden, samt 
aktualiserende måder hvorpå de (gen-)rejses som praktiske og konkrete 
spørgsmål, har allerede vist sin relevans og betydning for 
uddannelsesforskningen og dens teoretiske, metodiske og praksisorienterede 
approach. Hvis spørgsmålene derfor ikke blot skal (gen)rejses og iklædes en ny 
sprogdragt, men faktisk skal udforskes i empirisk-analytisk forstand, vil jeg, som 
det fremgår, hævde at især feltforskningen med anvendelse af de kvalitative 
metoder som metodekombinationer, samt studier i de praktiske processer, ikke 
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blot hører til et af de mulige, snarere til et af de nødvendige tiltag. En bredt 
anlagt feltforskning må desuden, netop nødvendigvis, sætte f.eks. 
klasserumsforskningens ‘stikprøver’ og empiriske fiksering på undervisning og 
enkelt discipliner, samt evalueringsforskningens fiksering på vurdering og 
‘produkt’ i kritisk relief. Men den bredt anlagte feltforskning sætter også de 
enkeltstående kvalitative metoder, som f.eks. interviewet og dets fiksering på 
enkelt-individet og interview-teksten i kritisk relief.  
     Til gengæld er feltforskningen og mine procesanalytiske kortlægninger mere 
ydmyg overfor lærings-, køns- og vidensspørgsmålets praktiske kompleksitet, end 
den empiriske forskning hidtil har været. Processtudierne kan nemlig pege på 
den praktiske kompleksitet og dens samspilsramte komponenter, og må dernæst 
hævde en forskningsmæssig ydmyghed i forhold til empirisk kortlægning af ‘de 
store spørgsmål’, samt lade sig optage af de grundlæggende træk, der gør det 
komplekse empirisk utilgængeligt. 
 
Det andet tema drejer sig om forskningens empiriske positioner og de 
analysemetodiske konsekvenser.  
I litteraturen omkring de kvalitative metoder diskuteres metodespørgsmål i 
relation til forskningsprocessen. Men det er en efterhånden (er-)kendt kritik at 
selvsamme metodelitteratur bliver mærkbar tavs jo længere hen i 
forskningsprocessen vi bevæger os. Litteraturen og eksemplificeringen er 
righoldig når diskussionen står om hvordan man designer forskningsprojekt og -
procedurer, overvejer de forskellige metoder, hvorefter feltet kan opsøges, aktører 
kan interviewes, data kan hentes og empiri kan indsamles. Litteraturen er knap 
så righoldig når diskussionen står om hvordan empirien kan/skal tolkes, 
bearbejdes og analyseres. Og spørgsmålet om analysemetoder står ofte hen som 
en uudtalt selvfølgelighed - som om de kvalitative (indsamlings-) metoder 
allerede havde foræret forskeren den tilsvarende kvalitative analysemetode. 
Dette er dog næppe tilfældet. Mine egne erfaringer peger på at det kun i meget 
ringe grad er tilfældet. Derfor må man (efter endt feltforskning så at sige) 
snarere end at søge i den empiriske uddannelsesforsknings og 
metodelitteraturens egne rækker, søge inspiration til analysemetoder i de 
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forskningsmæssige positioner og videnskaber, der i forvejen har ‘(tekst-
)fortolkning og analyse’ i sig som forskningsmæssigt håndværk og metodologisk 
refleksion. Dette svarer til at søge inspiration inden for humaniora, og især inden 
for sprog- og litteraturvidenskaberne. Men samtidig svarer det til at søge inden 
for ‘det kritiske og interdisciplinære humaniora’ og inden for de 
forskningsmæssige positioner, der har foretaget koblinger til de sociologiske 
synsvinkler, som f.eks. sociolingvistikken og litteratursociologien, eller de 
pragmatiske tekst-, kommunikations- og medievidenskabelige positioner. 
På en sådan baggrund betragter jeg udviklingen af den procesanalytiske metode, 
og de konkret gennemførte procesanalyser, som eksempler på empirisk baserede 
analyser, der befinder sig i et frugtbart spændingsfelt mellem kommunikations- 
og interaktionsanalyse, mellem diskurs-, tekst-  og (sam-)taleanalyse, analyse af 
forløbets ‘narrative’ struktur og indhold, af forholdet mellem tekst, tegn og 
betydning - og analyse af tekst-på-tekst og tekst i kontekst.  
   De hermeneutiske positioner kan meget vel i metodologisk forstand næres af et 
spektrum af problemstillinger, der kan præciseres, f.eks. via Habermas, i 
forbindelse med forståelse af de kommunikative handlinger som sociale 
handlinger, og via Ricoeur i forbindelse med forståelse af de kommunikative 
handlinger som tekstuelle handlinger. Men bedst næres procesanalyserne af den 
mere forløbssensitive operationalisering af kommunikationsteoretiske 
grundmodeller (tilbage til f.eks. Jakobson, Bühler og den såkaldte Lasswell-
formel).  
   Procesanalysen gennemføres som en empirisk-analytisk kortlægning af de 
kommunikative forløb (over ‘afsender- tekst- modtager’ positionerne) betragtet 
som et hændelses- og handleforløb, der er under indflydelse af de grundlæggende 
spændinger mellem det intenderede og det faktiske. Her frugtbargøres analysen 
også som pragmatisk analyse af ‘sprog i brug’ og ‘tekst i brug’ med 
receptionsanalytiske fikseringer på de aktive modtagerpositioner (de brugende, 
de talende/de læsende/de lærende).  
     Hvad der i denne forbindelse skal fremhæves, og som afgjort er en nærmere 
diskussion værd, drejer sig om de analysemetodiske konsekvenser af 
opbygningen af de felt- og handlekonkrete, og i empirisk forstand forløbs- og 
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deltagerorienterede analysestrategier. De næres, som det er fremgået, i positiv 
forstand af ovennævnte hermeneutiske og pragmatiske positioner. Men ved at 
blive omsat til analysemodeller og til en empirisk-analytisk operationel fremfærd 
sprænges, som konsekvens, rammerne fra de ‘oprindelige’ positioner. Som 
analysestrategier, der er møntet på analyser af ‘Praxis’ sprænger analyserne 
tydeligvis rammerne i forhold til det kommunikationsteoretiske afsæt. Samtidig 
sprænges rammerne, igen som konsekvens, i forhold til uddannelsesforskningens 
traditionelt mere ‘enstrengede’ analysestrategier, som enten har holdt sig 
snævert til det tekstanalytiske, eller til det interaktionsanalytiske (over “lærer - 
elev, m/k” f.eks.) - eller har holdt sig snævert til enkelt-individet/personen (der 
blev interviewet f.eks.). Og endelig sprænges rammerne gennem en række 
synsvinkelskift og en række divergerende fokuseringer. Når fokus, mod 
procesanalysens afslutning, sættes på ‘De lærende’ er det med den præciserbare 
konsekvens, at ‘alt’ hvad analysen på dette sted koncentreres om ses, forstås og 
rekonstrueres gennem de lærende. Derved bliver procesanalysen, idet den 
gennemføres og fuldendes, også en læreprocesanalyse. 
   Udviklet som en empirisk procesanalytik tjener procesanalysen således flere 
formål. For det første at kunne dække feltet på flere niveauer, for det andet at 
kunne favne og fange uddannelses-, undervisnings- og læreprocesser, sådan som 
de, netop som levende og praktiske processer, går for sig i en uddannelsesverden 
under tilstræbt forandring. Det overordnede formål med procesanalysen har 
tilsvarende været flersidigt. Dels at kunne give uddannelses- og 
læreprocesforskningen et mere tilfredsstillende forskningsmetodologisk svar på 
de spørgsmål, der stiller sig når man gør praktiske og komplekse processer til 
forskningens genstand. Dels at yde de empiriske spørgsmål større retfærdighed 
ved at give et procesanalytisk svar.  
      
Det tredje tema drejer sig om den etnometodologiske approach og feltarbejdets og 
uddannelsesforskningens ‘egen’ bestræbelse om at studere modernitet og forhold, 
der vedrører det moderne komplekse skole- og uddannelsessystem, dets 
institutioner, institutionskulturer og hverdagsliv, således som det går for sig i en 
uddannelsesverden under tilstræbt forandring.  
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Procesanalysen baserer sig på resultater fra en feltforskningsproces, hvor 
forskningsmetodologien er udviklet og metodikkerne afprøvet gennem en 
årrække. På den ene side, som allerede understreget, i direkte forlængelse af den 
kritiske og empiriske uddannelsesforskning, således som den blev udviklet som 
klasserumsforskning, aktionsforskning og evalueringsforskning. På den anden 
side i forlængelse af de moderniserede udgaver af det antropologiske og 
etnografiske feltarbejde.  
  Denne udvikling af feltarbejdet som forskningsinstrument kan vi passende 
opfatte som ‘en modernisering’ af feltmetodikken, dog med feltmetodens 
oprindelige kendetegn intakt (Malinowski). Nemlig det langvarige ophold i de 
kulturer og civilisationer, der studeres. Men bortset herfra henviser pointeringen 
af feltarbejde i ‘moderne forstand’ primært til træk ved forskningens 
genstandsfelt og samfundsmæssige kontekst: Feltarbejdet foregår ikke i de 
såkaldt ‘primitive civilisationer’ men netop i det moderne samfund, som studier i 
et stykke moderne kultur og hverdagsliv, som det går for sig på arbejdspladsen, i 
familien eller f.eks. skolen.  I så henseende ligger feltforskningen på linje med 
den type feltarbejde, der går for sig inden for et af vore moderne væsener eller 
systemer, det være sig sundhedsvæsenet eller skole- og uddannelsessystemet, 
ligesom det ligger på linje med de former for kulturstudier som f.eks. blev 
foretaget i regi af Birminghamskolen, som studier i de moderne civilisationer og 

sociokulturer, subkulturer og ungdomskulturer11. Endvidere kan feltarbejdet 
forskningsmetodologisk siges at ligge på linje med etnometodologien, med 

betegnelsen der stammer fra Garfinkel (1968) 12.  
   Denne betegnelse, etnometodologi, repræsenterer for så vidt en konsekvens af 
betragtningsmåden: Ikke alene er den metodologiske approach orienteret mod 
det moderne hverdagsliv, men ‘skabt’ i reflekteret forlængelse af deltagelse i det. 
I hverdagslivet danner vi begreber og symboler om hverdagslivet, ligesom vi 
skaber metoder og strategier for at forstå og handle i hverdagslivet. Disse 
begrebsdannelser, metoder og strategier (og måden det hverdagslige kan 

                                                
11 På dansk er flere vigtige bidrag givet i: Ungdom en stil et liv, Bay og Drotner (red.),1986, Tiderne Skifter. 

12 jf. i øvrigt Ethnomethodology, Turner (ed.) Penguin Education 1974, samt Garfinkel i Studies in 
ethnomethodology 1967. 
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udforskes på) stammer således ikke alene, eller primært, fra forskeren, snarere 
fra de udforskede/det udforskede felt selv. 
Den pædagogiske feltforskning og procesanalysens kendemærke og styrke er på 
mange måder den empiriske grounding i det langvarige feltarbejde og den 
etnometodologiske approach. Herigennem tjenes de ovennævnte formål og der 
gives et vægtigt bidrag til at uddannelsesforskningen og udviklingen af 
forskningsmetodologierne kommer på omgangshøjde med sine genstande, netop 
betragtet som den uddannelses- og læringsmæssige praksis som ‘moderne 
hverdagsliv’ i moderne uddannelses- og skolekulturer. Men feltarbejdets styrker 
til trods, må det dog samtidig understreges at den samlede feltforskning (og 
procesanalysen såvel) også baseres på flere mere afgrænsede 
evalueringsforskningsprojekter, casestudier, samt på en række kvantitative 
undersøgelser og data. Og endelig baseres det på deltagelse i uddannelsesforsøg 
og udviklingsarbejde samt på et praktisk kendskab til institutions- og 
pædagogikudvikling. Hvad der således kvalificerer den empiriske forskning som 
feltforskning, er at ‘feltet’ er udforsket ved at tage praktisk del i det, og ved 
undervejs i udforskningen at kombinere flere metodiske tilgange.  
   Det klassiske feltarbejde er altså en vigtig del heraf og fylder meget i 
forskningsprocessens empiri-indsamlende faser, men det er stadigvæk ‘kun’ en 
del af den samlede forskningsproces. Og de særlige træk og problemstillinger, der 
gror ud af orienteringen mod de uddannelses- og læringspraktiske 
sammenhænge, skal forskningen undervejs både forholde sig til og 
problematisere - i teoretisk, metodisk og empirisk forstand. Her rækker det 
selvsagt ikke at henvise til antropologisk/etnografisk kulturteori og metode, eller 
til en etnometodologisk approach, som var de forskningens overbygninger. Den 
slags ‘bygninger’ tegnes der et langt bedre omrids af ved at gå via 
uddannelsesforskningens og læreprocesforskningens egne forbindelser til rækken 
af videnskabsfag fra filosofi til pædagogik, psykologi og sociologi, og dernæst 
indplacere den etnometodologiske approach i forhold hertil.   
 
Det fjerde og sidste tema er vel primært opsummeringen af de 
forskningsstrategiske spørgsmål.  
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     I udspringet for denne artikel drejer det sig bl.a. om spørgsmålet: Hvorfor kan 
vi netop i disse år iagttage en antropologisk/etnografisk vending i 
forskningsmiljøer, der har en fortid og erfaringer med de retninger, som jeg 
sammenfatter som aktionsforskning, klasserumsforskning og 
evalueringsforskning?  Og hvorfor fremhævelsen og genopdagelsen af  ‘den 
etnografisk metodiske approach’ netop nu - når anvendelsen af 
etnometodologierne ret beset har været til stede ganske længe. 
     Der er sikkert flere forklaringer herpå. Men en af dem, der i så fald er af 
forskningspolitisk og strategisk observans, handler om at signalere en kritik og 
en distance. Ikke mindst til de former for evaluering, der efterhånden har mistet 
sin troværdighed som forskning, og blot gør brug af dét, der kunne anvendes i 
den metodiske cocktail. Og i modsætning til evalueringer, der teknisk bruger 
(også) den kvalitative metode-cocktail til effekt- og produktmålinger ved at tage 
stikprøver, peger den antropologiske/etnografiske tilgang i det mindste på 
nødvendigheden af de mere grundlæggende studier. Ikke som studier i ‘effekt’ og 
‘produkt’, snarere som studier i levende og dynamiske processer, og som studier i 
hverdagsliv, dets vaner, riter, mønstre og betydninger. Desuden peger ‘det 
etnografiske’ på kortlægninger af ‘feltet’ og forløbet, snarere end vurderinger af 
produkterne.  
     Den kritisk påpegende funktion er aktuel vigtig. På den anden side, vil jeg 
fortsat hævde, skal genopdagelsen ikke blive til betagelse af etnometodologierne - 
som om de havde løst de metodologiske problemer, som den empiriske forskning 
har lagt for en dag, når uddannelsessystemets moderniserings- og 
forandringsprocesser og dets betydning for læreprocesserne skulle udforskes. I 
forlængelse af argumentationen ovenfor vil jeg mene at en kombination af den 
kritiske uddannelses- og læringsforsknings egne retninger og metodologier står 
lidt stærkere -  vel at mærke hvis man formår at kombinere aktionsforskningens 
deltager- og aktørperspektiv og optagethed af ‘aktionen’ og ‘forandringen’, den 
kritiske og kønsbevidste klasserumsforsknings optagethed af det faktuelle, med 
evalueringsforskningens kritisk-refleksive og processuelle tilbageblik på hvad der 
så kom ud af moderniseringer, reformer og udviklingsprogrammerne i den 
faktiske praksis. 
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