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Argumenter imod akademikere   

 

Af Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet 

 

Kære dimittender, kære familier og venner,  

 

Det er mig en stor glæde at lykønske jer, ja, sådan set ikke 

kun jer, men det danske samfund, med, at I står her i dag 

med en kandidatgrad fra DPU, Aarhus Universitet. I er nu 

akademikere i pædagogik inden for forskellige retninger, og 

på vej ud af akademia for at gøre karriere. Og kaster man et 

blik på tal for beskæftigelse af DPUs kandidater, så er der 

grund til at være optimistisk. Akademikere inden for det 

pædagogiske felt er den type af arbejdskraft, som de danske 

kommuner for eksempel har ansat rigtig mange af i 
indeværende årti.   

 

Alligevel har jeg valgt at holde en tale til jer, som jeg kalder 
”Argumenter imod akademikere”.  

 

Talen er inspireret af titlen på professor emeritus Birgitte 

Possings nyeste bog ”Argumenter imod kvinder – fra 

demokratiets barndom til i dag”. Formålet med min tale er at 

pege på de forventninger, de fordomme og sågar trusler om 

tæv, som akademikere historisk er blevet mødt med – og som 

de også nu om dage mødes med. Fordi? Ja, fordi de er 

akademikere. Men formål med talen er naturligvis også at 

fortælle om, hvordan man som akademiker gør disse 

fordomme til skamme.  
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Men lad mig begynde med den historiske baggrund, ja, den 

måske mest berømte litterære beskrivelse af, hvordan man 

forholder sig til akademikere i Danmark.   

 

At være Rasmus eller Erasmus? 

Min inspirationskilde, Birgitte Possings bog ”Argumenter 

imod kvinder” begynder nemlig med at henvise til Ludvig 

Holberg (1684-1754) som i 1719-1720 i et komisk helteepos, 

Peder Paars, leverede et muntert satirisk forsvar for, at den, 

der er bedst egnet til noget, skal have lov at gøre det, uanset 

vedkommendes køn. Holberg var vel den første danske 

feminist. Men først og fremmest var han optaget af at give 

plads til den person, der vidste bedst, men uden at blive 

selvtilstrækkelig, bedrevidende og arrogant. Det sidste kunne 

Holberg ikke udstå. Og Holbergs antipati for by-akademikeren 

og sympati for bonden på landet bliver bedst skildret i hans 

måske mest berømte komedie ”Erasmus Montanus eller 
Rasmus Lodberg” fra 1723. 

 

Komedien handler om akademikeren, den lærde philiosophiæ 

baccalaureus, Erasmus Montanus, som vender hjem – hjem 

til sin fødeegn fra universitetet i København. Ikke alene med 

en fin grad, men også for fin til at blive kaldt Rasmus. 

Monsieur Montanus vil han kaldes. For fint var det dengang 

at tilegne sig en akademisk bachelorgrad. Fint var det, og 
forventningerne til ham på fødeegnen var store.  

 

Når jeg siger, at forventningerne var store, så var det især 

forældrenes forventning til Rasmus som lærd. For – selv om 

faren, Jeppe, synes det er noget underligt, at Ramus skriver 

latinske breve til ham – så forventer de alligevel, at Ramus 

ved sin hjernekraft ”kan udrette mere vort hus til nytte i en 

time end den anden (hans bror Jacob, CH) på et år”. Sagt på 
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anden vis, så var den store forventning, at lærdommen 

skaffede brød på bordet. Den store skuffelse bliver ikke desto 

mindre at modtage en Rasmus som var blevet en anden, til 

Erasmus. En ganske stor blærerøv af en arrogant og 

bedrevidende akademiker, der tryner sine omgivelser med 

logik, lærdom og latin, så de bogstaveligt talt bryder sammen 

i gråd.  

 

Nille, morlille, græder over at blive forvandlet til en sten. Per 

Degn bryder også sammen i gråd efter, at Erasmus’ tale gør 

ham til en hane. Men hverken det ene eller det andet gør 
man, uden at det koster.   

 

I takt med at komedien bevæger sig frem går det tilbage for 

Erasmus Montanus. I stedet for at nyde anerkendelse, bliver 

han kritiseret for at være optaget af falsk lærdom uden 

jordnære og nyttige effekter. Sympatien ligger hos bonden og 

broren, den jordnære Jacob, mens idéen om akademikeren 

som verdensfjern fylder mere og mere i billedet. Men 

paradoksalt ender historien med, at Erasmus Montanus siger 

noget, som er sandt, nemlig at jorden er rund og ’ikke flak 

som en pandekage’. Det bliver den berømte dråbe, der får 

datidens folkelige og kristne tro til at slå fra sig.  

 

Jesper Ridefoged sender bud efter militæret i form af 

løjtnanten, der skal få Erasmus på andre, fornuftige og bedre 

tanker ved at hverve, tæve og prygle ham som soldat. Og 

Erasmus Montanus undslipper kun denne skæbne, fordi han 

vælger ikke at fastholde sandheden om jorden, fordi den vil 

koste ham sit livs kærlighed til Lisbed. For hun må ikke indgå 

ægteskabelige forbindelser med en lærd. En akademisk 

tosse! Så Rasmus’ kærlighed til Lisbed vinder over 
sandheden. Det er det tragiske moment i komedien.   
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Men har denne godt 300-årige danske komedie overhovedet 

nogen værdi og interesse for os – og for vores måde at forstå 

og forholde os til akademikere på? Ja, mit bud er, at den 

stadig fortæller os noget om vores sammensatte måde at 

forholde os til højt uddannede, til akademikere i Danmark.   

 

Den akademiske drift 

Først og fremmest fortæller den, at der var – og til stadighed 

er – høje og optimistiske forventninger til, hvad uddannelse 

kan gøre for den enkelte og for samfundet. Ser man særligt 

på de sidste 50 år, så har man i den periode kunnet følge en 

akademisk drift i uddannelsessystemet. Ja, faktisk hvad man 

kunne kalde en decideret opdrift og optur for akademikere i 
både en international og i en national, dansk sammenhæng.  

 

Internationalt kulminerede det med den tidligere engelske 

premierminister Tony Blairs udtalelse fra 1997, hvor han 

sagde, at han havde tre hovedprioriteter. ’Education, 

Education, Education.’ Baggrunden for Tony Blairs 

uddannelsespolitik var forestillingen om humankapital, og 

ikke mindst forestillingen om uddannelse som hjørnestenen i 

udviklingen af humankapital og dermed 

konkurrencedygtighed. Det vil sige, at de fleste vestlige 

samfund så – og vel stadig i vid udstrækning ser – det som et 

afgørende konkurrenceparameter at uddanne stadigt flere til 

stadigt højere niveauer for at skaffe ’brød på bordet’ – eller 

som det hedder på moderne dansk; for at opretholde vækst, 

velstand og velfærd. Så der er andre navne og måder at måle 

nytteværdien af akademikere, men altså generelt stadigt høje 

forventninger til, at akademiske uddannelser har nytteværdi 

for den enkelte såvel som for samfundet.  
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I et nationalt perspektiv og med fokus på dansk pædagogik 

og uddannelse har der også været skruet gevaldigt op for 

forventninger til en akademisering. Det gælder ikke mindst 

siden år 2000, hvor institutioner som CVU’erne – i dag 

Professionshøjskolerne – og DPU samlet set fik til opgave at 

hæve niveauet, højne videns- og uddannelsesniveauet, til 

gavn for den pædagogiske praksis. Det er med andre ord en 

forventning, at for eksempel kandidater fra DPU kan bidrage 

til at levere ikke brød, som det hed på Erasmus Montanus tid, 

men højere kvalitet i pædagogiske praksisser.  

 

Så man græder ikke over akademikere med pædagogisk 

baggrund i Danmark, men glæder sig over at kunne ansætte 

jer, kandidater for det I  kan, og det I kan og skal kunne er i 

modsætning til Erasmus Montanus for det første ikke kun at 

være akademisk vidende, men også bruge denne viden 

socialt klogt. Hvad det betyder kommer jeg tilbage til. For 

noget af det I for det andet også skal være gode til, det er at 

gøre fordomme og trusler om verbale tæsk til jer som 

akademikere til skamme.  

 

Hvilke tæsk får akademikere?  

For også nu om dage er der en løjtnant eller to, der uddeler i 

hvert fald verbale prygl til akademikere. DJØF’ere har i et 

stykke tid været et skældsord, men som I kan forstå, har 

akademikere en endnu længere historie for at blive mødt 

med skepsis. Verdensfjerne, elitære og ude af stand til at 

skabe værdi i praksis er nogle af de termer, som især inden 

for det sidst årti er bragt i brug for at lægge afstand til 

mennesker med en mellemlang - eller lang videregående 
uddannelse. 

 

Lad mig give jer et par eksempler.  
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Første eksempel stammer fra Mattias Tesfaye, som først i 

bogen ”Vi er ikke dyr, men vi er tyskere” fra 2010 fortalte om 

evighedsstudenterne, som troede på, at Danmark kunne 

overleve på uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. I 

bogen ”Kloge hænder – et forsvar for håndværk og faglighed” 

kritiserede han denne tankegang på følgende vis: ”Danmark 

bliver dummere og fattigere, hvis udviklingen i unges 

uddannelsesmønstre fortsætter. Vi troede, at vi som nation 

kunne leve af at sidde bag hæve-sænke-borde og sende 

emails til hinanden.” Og han fortsatte: ”Tankegangen 

prægede i et par årtier alle politiske partier, og vi, der var 

uenige, mødte en mur, når vi forsøgte at kritisere 

prioriteringen af akademisk uddannelse.” Det skal dog også 

nævnes, at Mattias Tesfaye skrev både kritisk, men også 

relativt balanceret om, hvad akademikeres teoretiske 

kendskab – for eksempel til Michel Foucault – kan gøre af 
gavn for eksempelvis sygeplejerskers og pædagogers praksis.  

 

Mit andet eksempel stammer fra 2017 og 2018, hvor man i 

diskussionen om læreruddannelsens placering og længde 

kunne støde på synspunkter a la, at vi ikke ønsker og ikke har 

brug for akademikere i klasseværelset, men for dygtige 

lærere”. Argumentationen gik bl.a. på, at akademikere ville 

skabe et A- og B-hold blandt lærere, og at en akademisk 

læreruddannelse placeret på universiteterne ville fjerne 

lærere fra lokalområdet.  

 

Mit tredje og sidste eksempel stammer fra et debatindlæg i 

dagbladet Information fra 6. september 2019. Her skrev en 

udviklingskonsulent ved navn Ib Jensen, at der på 

pædagoguddannelsen sker en ’pseudoakademisering af 

uddannelsen’, som han ikke mente ’rimer på det, børn i 

daginstitutioner har brug for.’ Og hvem var mon de skyldige? 
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Jo, selvfølgelig ’de akademiserede dekaner, lektorer, og hvad 

de ellers kan smykke sig med af titler’. 

 

Så kære dimittender, I står som akademikere med en 

pædagogisk kandidatgrad, også i 2019, i en tvetydig situation. 

På den ene side har der aldrig været så stor anerkendelse og 

efterspørgsel efter jer. Og på den anden side vil I  møde kritik 

– og derfor også nogle gange få verbale og fordomsfulde 

tæsk for det at være akademiker. For at være en gruppe, som 

fylder for meget, som er for teoretiske, som er blevet for 

dygtige, altså for akademisk dygtige og ikke kan det, der her 
og nu er brug for i praksis.  

 

Såvel Rasmus som Erasmus! 

Hvordan forholder man sig til denne kritik? Er den berettiget? 

Efter min opfattelse er det helt rimeligt og berettiget at 

drøfte, hvor mange akademikere, der skal uddannes. Men 

derimod er det urimeligt at fastholde et billede i dag af 

akademikere som verdensfjerne, som om der ikke var sket 

noget siden Erasmus Montanus’ tid. Min anbefaling til jer er 

derfor, at det drejer sig om at holde fast i det I kan. Og det I 

kan minder om, og er så alligevel helt, helt anderledes end 
det, som Erasmus Montanus kunne og gjorde. 

 

For jeres ’verdensfjernhed’ er af en helt anden og mere frugt- 

og brugbar slags end Erasmus Montanus’ akademiske 

selvtilstrækkelighed og provinsens ditto. Eller lad mig 

udtrykke det på lidt anden vis: En moderne akademiker 

studerer verden på afstand uden at blive verdensfjern. I en 

vis forstand er der ikke noget nyt i det overhovedet. For 

filosoffen Platon, opfinderen af det første akademi, handlede 

det om at beskytte sig bag mure. Fjernt nok fra byen til at 
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lytte til fornuftens stemme, men tæt nok på til at forblive 

inden for høreafstand af byens travlhed.  

 

Så: At blive akademiseret sker på afstand af praksis. Men ikke 

for at tage afstand fra praksis. Ikke for at miste forbindelsen 

til praksis, men for at forstå, opretholde og forny 

forbindelse(r) mellem teori og praksis. Vi lever i en verden, 

hvor man efterspørger, at der indgås lærerige og frugtbare 

forbindelser mellem teori og praksis. Hvor I sørger for såvel 

teorinærhed som praksisnærhed i det, I foretager jer. Det 

sker ved at være teorinær; altså ved at forholde praksis til 

teori og ny viden. Og det sker ved at være praksisnær; altså 

ved at forholde teori og ny viden til praksis. 

 

Der er nemlig ikke kun forventninger til, at I er brugbare i den 

nuværende praksis. Hør for eksempel lige dette udsagn fra en 

tidligere folkeskolelærer, som skiftede til akademiker. ”I min 

første profession (som lærer, ch) vidste jeg præcis, hvad jeg 

skulle lave, men som akademiker har jeg fundet ud af, at jeg 

også forventes at udvikle, strukturere arbejdsgange og være 

proaktiv på et mere overordnet plan. Det er så nemt for mig 

at falde ind i en rutine, hvor jeg tænker, at nu har jeg gjort, 

hvad jeg skulle, så ofte er jeg nødt til at minde mig selv om, at 

jeg også er ansat til at udvikle og skabe nye ting – ikke bare 

falde ind i rutinen, men også se på om man kan ændre 

rutinen.” (Fra studie til arbejdsliv, Andersen og Riis 2016, 
Frydenlund) 

 

Uddannelse – også uddannelse til at blive akademiker – 

handler efter min bedste overbevisning om at formå at skabe 

forbindelser mellem det gamle og det nye, mellem fortid, 

nutid og fremtid og en dialog mellem teori og praksis. 

Forbindelser, som resulterer i at fastholde rutiner eller at 
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ændre på dem. Min vurdering er, at det netop er denne 

dialog, og ikke Erasmus Montanus’ selvtilstrækkelige tale, der 

bliver efterspurgt på et arbejdsmarked, hvor man bliver bedt 

om at forholde sig eksperimenterende og reflekterende til sin 

viden, færdighed og kompetencer. Sandheden er, at det ikke 

handler om at være for eller imod akademisering, men om at 

få diskuteret, hvad der er en ambitiøs og relevant form for 

akademisering.  

  

På det seneste har jeg forelsket mig i udtrykket akademisk 

kærlighed som et udtryk for, at man drager omsorg for sin 

professionalisme ved at formulere fornyende forbindelser 

mellem teori og praksis. Det handler på kort formel blandt 

andet om at drage omsorg for både jeres professionelle 

præcision og fantasi. Præcision opstår ved at fatte, hvordan 

praksis er udtryk for praktiseret teori. Mens professionel 

fantasi er vigtig for at skabe en bedre fremtidig praksis. I 

”Ordbog over det danske sprog” definerer man 

professionalist som en vaneforbryder. Og det kan selvfølgelig 

godt ske, at man som akademisk vaneforbryder bliver kaldt 

en fantast. Det er som I kan forstå sket før. Men det er jo 

hverken et argument, meningen med eller resultatet af 

nutidens akademisering.  

 

Så mød fordomme med jeres akademiske kærlighed til at 

opretholde forbindelserne. Det er er den bedste måde at lade 

jeres omverden få den akademiske kærlighed at føle – også 

uden at det betyder, at jeres omverden bryder ud i gråd. 

Snarere vil det glæde og gavne langt de fleste, hvis I kan og vil 
forbinde Rasmus med Erasmus på klog vis.    

 

Endnu en gang til lykke med at være blevet højrelevante 
akademiske kandidater fra DPU. Tak for ordet.  


