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Denne side er redigeret af Hannibal Erngaard

Kim Leine, Wagner-operaer og
Bodil Udsen har betydet meget
Det er vigtigt, at der er råd til, at musik- og teaterensembler kan turnere, siger Sabine
Bech-Hansen, der som præst ved domkirken i Aarhus er dette års juleprædikant i radioen
Sabine Bech-Hansen
33Født i 1954 i Frankfurt am
Main. Flyttede til Danmark i 1971.
Student fra Varde Gymnasium i
1974. Bifag i historie fra Aarhus
Universitet. Cand.theol. fra
Aarhus Universitet i 1991. Har
været sognepræst i Langenæs
Kirke og Fredens Kirke og aidspræst på Marselisborg Hospital.
Siden 2001 præst i Aarhus
Domkirke. Formand for
Præsteforeningen fra 2004 til
2006. Gift med cand.mag. Jens
Bech-Hansen, som hun har to
voksne sønner med. Bor i Aarhus.

2 Hvis man betragter kultur
meget bredt, er der en del tvprogrammer, der ikke siger
Sabine Bech-Hansen noget.
– Foto: Jonna Fuglsang Keldsen.

Eksperter må på banen i
kampen om pædagogikken
En pædagogisk fejde kører på de høje nagler. I anledning af en ny pamflet
af Peter Kemp udlægger Nils Gunder Hansen, hvad der foregår

kommentar
Af Nils Gunder Hansen
kultur@k.dk

Der udspiller sig i disse
år nogle meget heftige
opgør mellem forskere
og andre aktører, der har
kontakt til den teoretiskpædagogiske verden. På
den ene side står blandt andre Thomas
Aastrup Rømer, der er lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, og
professor emeritus Peter Kemp.
På den anden side står blandt andre
Jens Rasmussen, der er professor ved
DPU, Aarhus Universitet, og Lars Qvortrup, tidligere dekan sammesteds og nu
professor ved Aalborg Universitet.
Lidenskabelige fejder kan også sagtens udspille sig hos andre faggrupper
som teologer, litterater eller filosoffer.
Men hvis vi tillader os en lidt kynisk
betragtning, er disse ikke altid så relevante for det store samfund eller ”almindelige mennesker”. Måske på lang
sigt og ad kringlede veje, men ikke lige
her og nu.
Anderledes med pædagogikken, for
så vidt utrolig mange mennesker befinder sig et eller andet sted i uddannelsessystemet som ”bruger” eller ansat.
Og fordi uddannelsessystemet på mange måder i en moderne tidsalder inkarnerer samfundets måde at se sig selv
på: Hvad er det, det kommer an på, nu
og i fremtiden?
Det er dermed temmelig afgørende,
hvilke tanker der ligger bag de stort anlagte reformer i folkeskole, gymnasium
og på universitetet. De påvirker generationer af danskere og dermed vores
samfund langt ind i fremtiden.
Som jeg forstår det, har Rasmussen
og Qvortrup (og den tænkning, de hylder) politikernes og embedsværkets
øren i disse reform-amok-år. Mens
Aastrup Rømer og Kemp ikke nyder
samme opmærksomhed og mulighed
for at præge tingene.
De går i stedet debatvejen, hvad Peter
Kemps pamflet ”Løgnen om dannelse.
Opgør med halvdannelsen” er et af de
nyeste eksempler på. Både Rømer og
Kemp dyrker en uhyre polemisk form,
som især for Rømers vedkommende til
tider kan gå over i det spottende. Måske
derfor tager modparten sjældent til orde i form af replikker og modsvar. De
bliver ”heldigvis fornærmede”.
Rømer blev tidligere i år af et par kolleger på Aarhus Universitet indklaget
til ledelsen. Det var i dansk sammenhæng et temmelig uhørt skridt på den
måde at forskyde en faglig strid til et
spørgsmål om chikane, og det viser, at
vi måske lever i mere ømskindede tider,
end godt er for den frie debat.
Naturligvis og heldigvis kom der ikke
nogen sag ud af det. Måske fordi der
kom stor offentlig bevågenhed om klagen.
Hvis vi mere indholdsmæssigt skal

opsummere den pædagogiske strid, repræsenterer Kemp og Rømer en position, der lægger vægt på dannelse og
fagligt indhold.
Mens Rasmussen og Qvortrup (i hvert
fald i Kemps udlægning) lægger vægt
på pædagogiske metoder og teknikker;
man skal undervise i henhold til ”det,
der virker” og som angiveligt er påvist
med evidens af den nyeste pædagogiske forskning, Det afgørende er ikke
indholdet i fagene, men at sikre sig, at
den enkelte elev i henhold til fastsatte
læringsmål erhverver sig kompetencer,
som et sted er defineret som ”evnen til
at gøre det rigtige på det rette tidspunkt
frem for at være rigtig god på tidspunkter og i sammenhænge, hvor der muligvis ikke er brug for det”.
Som man måske kan fornemme, falder de sidstnævnte idealer vældig godt
i hak med disse års heftige uddannelsespolitiske idealer om, at uddannelse
skal være arbejdsmarkedsrettet, og at
de fremtidige borgere skal rustes til det
innovative og omstillingsparate liv i
konkurrencestaten.
Mere positivt formuleret finder man
nok også et ønske om at bryde med den
sociale arv: De, der responderer bedst
på ”dannelse”, er som regel dem, der
allerede er dannede hjemmefra, er fortrolige med bestemte koder og besidder
en vis ”tavs viden”, hvorimod potentielle mønsterbrydere muligvis trives
bedre med at orientere sig efter klare
mål og specifikke kompetencer.

WW Det kunne jo

være meget rart, hvis
Jens Rasmussen eller Lars
Qvortrup selv kom på banen.

Spontant holder jeg selv med Kemp og
Rømer i denne strid. Men jeg er ikke
sikker på, at den meget polemiske form
altid gavner sagen.
Ens modpart kan jo have gode grunde
til at mene, som han gør. Om ikke andet
så i egen indbildning.
Det behøver ikke være forfængelighed, opportunisme eller magtbegær.

Men det ville så omvendt også gavne debatten, hvis en Jens Rasmussen eller en
Lars Qvortrup tog til orde, gerne i denne
avis, og redegjorde for deres positioner.
Indtil da er vi andre jo lidt overladt til at
spekulere i, hvorfor de mener, som de
gør.
Her kommer en spekulation:
Den standende pædagogiske strid
har formentlig at gøre med det bredere
udviklingstræk, vi kan kalde eksternalisering af ekspertise: Før skriftens opfindelse var al viden bundet til enkelte
menneskers personlige hukommelse. I
dag ligger al tænkelig viden ude på internettets skyformationer. For nu at tage de to historiske ekstremer. For mig,
og for mange andre vil jeg tro, er pædagogik noget personbåret: Vi kan alle
huske meget gode lærere og knap så
gode lærere, vi kan huske skræmmende og autoritære lærere, som måske alligevel var meget gode, og mere sludrevorne lærere, der alligevel kunne være
inspirerende ad mærkelige omveje. Den
pædagogiske relation mellem lærer og
elev er uhyre personlig. Det mener jeg,
og det mener Peter Kemp, som i sin bog
taler om ”mesterlære” og mimesis: elevens trang til at efterligne sin dygtige
lærer.
Den slags tanker er gift for moderne
teoretiske pædagoger.
Ekspertise skal være objektiveret og
eksternaliseret. Den må ikke være personbåret. Så bliver den mystisk og uudgrundelig.
Derfor taler de hånligt om den ”privatpraktiserende” skolelærer. Man skal
støtte sig til metoder og teknikker; man
skal tilegne sig ”det, der virker”.
Derfor kan det selvfølgelig ikke være
op til det enkelte lærer, hvordan han eller hun vil undervise. Der skal lægges
upersonlige normer og skabeloner ned
over enhver undervisning. Det karikerede modstykke til den gamle lærertype
er robotlæreren, som kun gør det, han
er programmeret til.
Idealet er en pædagogisk situation,
hvor personen er underordnet, og hvor
det faglige indhold derfor også med en
vis nødvendighed bliver underordnet,
for når alt skal kunne måles og kontrolleres og deles, må der ikke ske en ”mystisk” sammensmeltning mellem en tilfældig lærerperson og et fagligt indhold, for eksempel i skikkelse af en inspirerende eller karismatisk lærer.
Hermed spekuleret. Men det kunne jo
være meget rart, hvis Jens Rasmussen
eller Lars Qvortrup selv kom på banen.
Og for sagens skyld skal de måske pålægge sig en vis aristokratisk selvbeherskelse i forhold til polemikken.
Jeg har mødt dem tidligere i livet i forskellige sammenhænge, og de forekom
mig ikke på nogen måde at være uden
for diskussionsmæssig rækkevidde. Så
hvad mener de, at striden går ud på?
Peter Kemps bog ”Løgnen om dannelse. Opgør
med halvdannelsen” er netop udkommet på forlaget Tiderne Skifter.

mit kulturliv
Af Helle Sahl Madsen
madsen@k.dk

5 Hvad er din seneste store
læseoplevelse?
3 Det er Kim Leines roman
”Afgrunden”, der handler om
to danske brødres deltagelse i
Den Finske Borgerkrig. Jeg er
meget glad for Kim Leine, og
jeg har også læst alle hans
bøger. Han er rigtig god til at
beskrive nogle eksistentielle
vilkår, som det er vigtigt at få
belyst litterært. Man lærer
noget af hans bøger, og han
har altid nogle vinkler med,
som jeg ikke selv har tænkt
over.
5 Hvilken bog har gjort
størst indtryk på dig nogensinde?
3 Jeg er en rigtig læsehest,
og jeg har kunnet læse, siden
jeg var fire år. Derfor er der
selvfølgelig mange bøger, der
har gjort et meget stort ind-

tryk på mig. Men jeg har lyst
til at fremhæve forfatteren
Christa Wolfs forfatterskab.
Jeg har læst alt, hvad hun har
skrevet, både romaner og
erindringer. Christa Wolf boede i DDR, og i sine bøger beskæftiger hun sig med det at
eksistere i et undertrykkelsens samfund. Hun beskriver,
hvordan vi mennesker reagerer, når vi er bundet på mund
og hånd. Hun håbede på, at
DDR kunne udvikle sig til en
stat, hvor alle havde nok, og
hvor man arbejdede med
glæde, men hun endte med
at blive afpresset af Stasi, og
det kom hun til at lide meget
under.
5 Hvad vi du anbefale fra
kulturudbuddet lige nu?
3 Jeg vil gerne anbefale Monet-udstillingen på ARoS,
”Monet – Lost in Transla
tion”. Jeg kan godt lide impressionisternes måde at
fremstille virkeligheden på,
og jeg synes, at ARoS formår

at få folk til at interessere sig
for maleri og anden kunst,
der ellers regnes for finkultur.
5 Er der en kulturoplevelse, der har været med til at
forme dig som menneske?
3 Som helt ung hørte jeg meget musik sammen med min
far. For eksempel lå vi på
stuegulvet og lyttede til Wagner-operaer, mens han fortalte mig om handlingen og lærte mig at kigge i partituret, så
jeg kunne se, at musik er et
sprog. Det har præget mig og
givet mig en vis tålmodighed
og evne til virkelig at lytte til
musikken.
5 Hvilken koncert har du
senest været til?
3 Det var en orgelkoncert i
Aarhus Domkirke med vores
meget dygtige domorganist.
5 Er der områder af kulturlivet, som efter din opfattelse fortjener mere opmærksomhed?

3 Hvis der skæres for meget
i kulturbudgettet, afskærer
man folk fra nogle glæder.
Det er for eksempel utrolig
vigtigt, at der er råd til,
at musik- og teaterensembler
kan turnere. Mens jeg gik
i gymnasiet i Varde, så jeg
for eksempel ”Mutter Courage” med Bodil Udsen, og
sådan en oplevelse kan
virkelig komme til at præge
én.
5 Er der aspekter af
kulturlivet, som ikke
siger dig noget?
3 Hvis man betragter kultur
meget bredt, er der en del
tv-programmer, der ikke
siger mig noget, for
eksempel mad- og boligudsendelser og de der
programmer, der hedder
noget med ”vild med det
ene og vild med det andet”.
Jeg er også meget gammeldags, når det gælder rytmisk
musik. Jeg gik i stå efter
Beatles.

Skoler tager godt imod forfattere
Af Benjamin Krasnik
krasnik@k.dk

Børnebogsforfatteren Benni
Bødker er et populært navn
på landets skoler. I løbet af
2015 har han besøgt elever
for at læse op af sine bøger
om vampyrer og korsriddere.
Det er sket med hjælp fra
en særlig pulje i Statens
Kunstfond på næsten en
halv million kroner, som landets skoler og uddannelses-

institutioner kan søge. Det er
blevet til i alt 164 besøg i løbet af 2015 af blandt andre
Josefine Ottesen, Kim Fupz
Aakeson og Kenneth Bøgh
Andersen, som har læst op
fra deres bøger.
Formålet med ordningen
er at gøre børn og unge mere
fortrolige med litteraturen
og stimulere deres læselyst.
Forfatter Nicole Boyle
Rødtnes besøgte tidligere på
året Randersgade Skole på

Østerbro i København og læste op for børnene i 4.-6.
klasse. Ifølge skolebibliotekar Rany Thorsteinsdottir
var det en rigtig god oplevelse for både lærerne og børnene.
”Besøget skabte interesse
for børnene, de ville gerne
læse mere af Nicoles litteratur efterfølgende. De fik lov
til at stille spørgsmål, og de
bedste spørgsmål vandt en
bog af forfatteren. Børnene

blev interesseret i litteratur
og i, hvordan man kan blive
forfatter,” siger Rany Thorsteinsdottir.
Fonden har lagt vægt på
en geografisk spredning i
støtten, hvilket har betydet,
at to tredjedele af midlerne
er blevet tildelt arrangementer uden for hovedstadsområdet. Puljen blev oprettet i
2013 og har ført til over 400
arrangementer med en illustrator eller forfatter.
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