
Ingen angst for elfenbenstårnet 

 

Politikernes respekt for universiteter, akademikere og i 

særdeleshed akademisk teori er styrtdykket. Men 

dagtilbud, skoler og forvaltninger er afhængige af 

teoretisk velfunderede praktikere, eksperter og ledere – 

netop dem, som DPU uddanner. 

 

Af Claus Holm, Leder af DPU, Aarhus Universitet 

 

Som leder af DPU er det en stor glæde for mig at byde 

jer velkommen til Danmarks institut for Pædagogik og 

Uddannelse, velkommen til DPU, Aarhus Universitet.  

 

Jeg er glad for, at DPU igen i år optager lige omkring 

1100 modige og dygtige studerende på vores Campus i 

København og vores Campus i Aarhus. 1100 studerende, 

som alle har besluttet sig for at studere pædagogik og 

uddannelse på højt niveau. Det har man kunnet i 20 år i 

Danmark, lige så lang tid som DPU har eksisteret.  

 

DPU var – og er – en del af en niveau-revolution i dansk 

pædagogisk historie. Revolutionen består i, at DPU var 

den første universitetsinstitution, som gav alle 

kandidater med en mellemlang videregående 

uddannelse mulighed for at studere videre på højeste 

niveau. Den revolution er I nu blevet en del af! 

 

Men det er en langsomtvirkende revolution. Den 

afdøde svenske statsminister Olof Palme havde ret, da 

han en gang sagde, at selv de revolutionære må være 

reformister dagen efter revolutionen. Så på DPU har vi i 



de sidste 20 år arbejdet på at fortælle offentligheden, at 

pædagogik også skal baseres på forskning på højeste 

niveau. Det virker, men det går langsomt. Måske skyldes 

langsomheden, at pædagogik tilsyneladende er hver 

mands eje, noget alle, der har gået i børnehave og i 

skole kan have en mening om. Men vi – og I – skal 

insistere på, at pædagogik, på linje med andre 

akademiske felter og fagdiscipliner, er baseret på 

teorier og metoder, som ikke alle har lige meget indsigt 

i. Det handler om niveau og niveauforskel, det handler 

om forskning og forskningsbaseret uddannelse, og det 

er derfor, vi er her i dag.     

 

For DPU er et sted, hvor man studerer pædagogik på 

højeste internationale niveau. Det sker – som det sker i 

den akademiske verden – ved hjælp af teorier og 

forskningsbaseret viden. Og når jeg for lidt siden kaldte 

jer nye DPU-studerende for modige, så har det at gøre 

med, at akademikere nogle gange, ja lidt for ofte får 

kritik for at være for teoretiske.  

I kender sikkert Holbergs berømte komedie ”Erasmus 

Montanus eller Rasmus Lodberg” fra 1723. Den handler 

jo om den stoltserende bachelor, der ikke høster den 

forventede anerkendelse for sine nyvundne akademiske 

kundskaber på hjemegnen. Tværtimod anses han for en 

verdensfjern blærerøv. Erasmus Montanus får valget 

mellem korporlige tæsk og fratagelse af sit livs 

kærlighed, Lisbeth, eller at tilslutte sig de lokales 

verdensopfattelse.  

 

Det tror jeg ikke sker for jer. Det håber jeg i hvert fald 

ikke. Men i den aktuelle politiske debat om 

akademikere er der verbale tæsk i luft. I Udlændinge- og 

Integrationsminister Mattias Tesfayes bog ”Vi er ikke 

dyr, men vi er tyskere” fra 2010, skriver han, at der i 



Danmark hersker en generel diskurs om, at uendelig 

meget mere og længere uddannelse er vejen til vækst. 

Det er han ikke glad for. Derfor forslår han at fjerne 

halvdelen af bevillingerne til universiteterne og 

uddanne flere håndværkere. Og i bogen ”Kloge hænder 

– et forsvar for håndværk og faglighed” fra 2013 følger 

han op ved at skrive, at: ”Danmark bliver dummere og 

fattigere, hvis udviklingen i unges uddannelsesmønstre 

fortsætter”. 

 

I samme bog stiller han sig meget skeptisk overfor, hvad 

akademikeres teoretiske kendskab til for eksempel den 

franske filosof og idehistoriker Michel Foucault kan gøre 

af gavn for sygeplejerskers og pædagogers praksis. I dag 

har Mattias Tesfaye fået selskab af mange andre 

politikere, der også er optaget af at sætte kandidater i 

f.eks. kulturanalyse op mod elektrikere – ja, 

akademikere op mod alle andre faggrupper (Dybvad Bek 

2017). Hvis det ikke var så alvorligt ment, ville jeg grine 

af den politiske genopførelse af Holbergs komedie om 

tæsk til akademikere. 

 

Derfor har jeg kaldt min velkomsttale til jer for ”Ingen 

angst for elfenbenstårnet”. 

 

Min overskrift er inspireret af et interview bragt i det 

tyske nyhedsmagasin Der Spiegel i 1969 med 

sociologiforskeren, underviseren og lederen af Institut 

für Sozialforschung, Frankfurt am Main, Theodor W. 

Adorno. Han blev af sine studerende afkrævet svar på, 

hvad hans teoretiske arbejde mon betød for praksis, og 

han svarede ved at ringe efter politiet for at få de 

aktivistiske og praksissultne studerende smidt på 

porten. Han forklarede sig senere om episoden i 

interviewet, som fik overskriften “Keine Angst vor dem 

Elfenbeinturm”: 



 

”I mine skrifter har jeg aldrig tilbudt en model til nogen 

form for handling eller for en bestemt kampagne. Jeg er 

et teoretisk menneske, der ser teoretisk tænkning som 

værende yderst tæt på kunstneriske intentioner. Det er 

ikke som om jeg først for nylig har vendt mig fra praksis, 

min tankegang har altid stået i et ret indirekte forhold til 

praksis. Min tænkning har måske haft praktiske 

konsekvenser, fordi nogle af dens motiver er gået ind i 

bevidstheden, men jeg har aldrig sagt noget, der straks 

var rettet mod praktiske handlinger. (…)  visse 

studentergrupper (har) igen og igen forsøgt at tvinge 

mig til solidaritet og kræve praktiske handlinger fra mig. 

Jeg har nægtet.” 

 

Akademikere, der på denne vis insisterer på at være 

teoretiske mennesker, på afstand af praksis og uden at 

anbefale bestemte handlinger, provokerer os – ikke 

mindst i en tid, hvor teoriers anvendelse og 

praksisnærhed er i høj kurs. Alligevel gentager jeg, at I 

ingen angst skal have for pædagogiske teorier, når I 

studerer her på DPU, Aarhus Universitet. Men heller 

ikke angst for at spørge underviserne, hvordan teorier 

er relevante for praksis. Jeg har endnu til gode at høre, 

at undervisere på DPU ringer efter politiet efter at være 

blevet stillet det spørgsmål.  

 

Lad mig forklare hvorfor! Når man studerer på DPU så 

sker det selvfølgelig på afstand af pædagogisk praksis. 

Og her vil I lære at anvende teorier til at analysere 

praksis - for at udvikle begge dele. For hverken teori 

eller praksis er tjent med at blive gjort til urørlige 

feticher. Idealet er hverken at være for teorinær eller 

for praksisnær, det handler om at skabe et balanceret 

og frugtbart samspil. Men for tiden er der en tendens til 



ubalance, og derfor er der brug for at forsvare 

teoretiske overvejelsers værdi i forhold til praksis.  

 

Den klassiske ”beskyttelsesinstitution” for intellektuel 

virksomhed er universitetet, som, med et skældsord, 

nogle gange bliver kaldt elfenbenstårnet. Det sker også, 

at DPU bliver omtalt som et pædagogisk elfenbenstårn, 

som er befolket af teoretiske eliter - og eliter er som 

bekendt et andet skældsord i en dansk sammenhæng. 

Det er, efter min opfattelse, udtryk for manglende 

forståelse for, at universitetet er hjemstedet for 

frugtbare forbindelser mellem teori og praksis.     

 

Professor i historie og videnskabssociolog Steven Shapin 

fra Harvard University har skrevet elfenbenstårnets 

idéhistorie. Han gør det for det første klart, at der aldrig 

har eksisteret et fysisk elfenbenstårn. Der findes tårne, 

og der findes elfenben, men kombinationen af dem kan 

’kun’ blive til en stærk metafor med virksomme 

konsekvenser. I begyndelsen af det 20. århundrede blev 

denne metafor i USA brugt som en måde at udtrykke 

anti-elitisme på, og efter 2. verdenskrig fandt 

”elfenbenstårnet” i stigende grad anvendelse som en 

negativ betegnelse for universiteter og især 

samfundsvidenskaberne og humaniora. Det hang 

sammen med, at det især var naturvidenskab som 

havde forladt elfenbenstårnet i lyset af krigen for at 

designe og bygge våben, ja, bomben, atombomben. 

Men det er langt fra hele historien. Ifølge Steven Shapin 

kan man på tværs af elfenbenstårnets lange historie – 

som strækker sig fra antikken og frem til i dag – sige, at 

historien illustrerer og tematiserer forskellige 

vægtninger af forholdet mellem det praktiske liv ude i 

verden og det tilbagetrukne reflekterende/tænkende liv 

i tårnet. (Eller mellem vita activa og vita contemplativa, 

som det hed på latin i den romerske oldtid). Vægtninger 



som over tid svarer på, om det er bedre at være 

engageret i det civile liv, eller om det også er godt – fra 

tid til anden eller altid – at leve på afstand af og 

teoretisere over livet. Og det aktuelle svar er ifølge 

Steven Shapin, at vi er havnet i en historisk ensidig 

nedvurdering af universiteter som hjemsted for 

teoretiske studier på afstand af praksis.  

 

Er den offentlige debat virkelig blevet så ensidig også i 

dagens Danmark?  

 

Ja, det mener jeg. Når det gælder de mellemlange 

videregående uddannelser, er der aldrig talt så varmt 

for praksisnærhed som nu. Og det til trods for at lærer- 

og pædagoguddannelserne i evalueringer kritiseres for 

ikke at prioritere teori og samspil mellem teori og 

praksis højt nok. Samtidig skal vi formentlig tilbage til 

Holberg og Erasmus Montanus for at finde et tidspunkt, 

hvor danske akademikere har fået så mange verbale 

tæsk for at tage for lange og forkerte uddannelser og 

være for optagede af teorier uden tilstrækkelig relevans 

for arbejdsmarkedet.  

 

Skal I så også frygte at blive kritiseret for at studere 

teori her på universitetet? Det kan ikke udelukkes, at I 

vil blive opfattet som teoretiske – for det vil i 

forhåbentlig – men I vil samtidig blive godt rustet til at 

begrunde relevansen af jeres teoretiske overvejelser og 

dermed tilbagevise fordomme om, at fokus på teori sker 

på bekostning af interesse for praksis. Hvorfor? 

 

For det første, fordi vi på DPU er optaget af 

sammenhængen mellem teorier og praksis. I 

kompetenceprofilerne for jeres uddannelser kan I læse, 



hvordan I som færdige kandidater skal kunne vurdere 

og vælge blandt jeres fags videnskabelige teorier, 

metoder og redskaber og kunne opstille nye analyse- og 

løsningsmodeller på et videnskabeligt grundlag. Og I kan 

også forvente at lære at samarbejde og formidle 

forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og 

videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og 

ikke-specialister. Det er nemlig nødvendigt, når I om et 

par år skal bruge jeres nye uddannelse som praktikere, 

eksperter og ledere i dagtilbud, skoler og forvaltninger i 

Danmark – eller et andet sted i verden. 

 

Men betyder det så, at I ikke vil møde teorier, der er 

svære at forstå og vanskelige at omsætte for og i 

praksis? Jo, det vil I.  

Lad mig give et par eksempler. Det ene stammer fra 

matematikkens verden. En af de vigtigste matematikere 

i det 20. århundrede, hvad angår talteori og studiet af 

primtal, er den britiske matematiker G. H. Hardy, som 

levede fra 1877 til 1947. Hardy var fortaler for ren 

matematik i modsætning til anvendt matematik. Han 

var stærkt tilfreds med, at intet af den matematik, han 

havde bedrevet, havde nogen form for praktisk 

anvendelse. Hans utilfredshed med anvendt videnskab 

skyldtes, at han efter at have oplevet to verdenskrige 

kendte til misbruget af naturvidenskaberne. Hvis Hardy 

havde levet 30 år længere, havde han dog fundet ud af, 

at selv den rene matematiks talteori skam også finder 

praktisk anvendelse.  

Et andet eksempel på, hvorfor teorier kan være svære 

at omsætte er, at praksis, og de interesser som knytter 

sig til opretholdelsen af den, kan vise sig resistente 

overfor nye og relevante teorier og forskningsviden. Så 

skulle I en dag blive opfattet som for teoretiske, så 

overvej, hvilke interesser, der måske ligger bag 

opretholdelsen af den eksisterende praksis.  



 

For det andet tror jeg mange af jer i de første møder 

med undervisningen på DPU faktisk kan få et lille 

teorichok.  

 

Jeg har hørt studerende fortælle, at de som nyoptagne 

på DPU blev udsat for en tænke- og teoritvang, som de 

ikke havde oplevet før. ’Glem praksis, her er fokus på 

teori’, vil de erfarne studerende måske råde jer. I den 

forstand er DPU udtryk for et teorichok i en tid, hvor der 

ellers tales mest om, hvordan nyuddannede pædagoger 

får praksischok, når de møder virkeligheden på 

institutioner og skoler. Teorichokket består i, at det er 

overvældende at blive præsenteret for så mange 

forskellige didaktiske teorier, udviklingsteorier, 

evalueringsteorier, dannelsesteorier, motivationsteorier 

og så videre. Kan det ligefrem chokere? Det er 

naturligvis ikke vores hensigt at give jer et chok, men vi 

møder jer med en forventning om, at I er teorisultne 

studerende med et engagement i at formulere svar på, 

hvordan man ved hjælp af teoretiske perspektiver, 

distinktioner og redskaber kan fatte, tænke, gentænke 

eller nytænke praktiske problemstillinger. Det er 

krævende at kunne sine teorier og forholde sig kritisk til 

dem i lyset af erfaringer fra praksis. Men det lærer I her 

på DPU. 

  

For det tredje vil jeg pege på spørgsmålet om 

anvendelighed af jeres akademiske uddannelse i 

pædagogik. Når jeg i dag byder jer velkommen, så gør 

jeg det med mit motto om, at ’intet er så praktisk som 

god teori’. Det betyder, at en afgørende målestok for 

kvaliteten af jeres uddannelse og kommende 

professionelle virksomhed er hensynet til klienter, 

patienter, vuggestue- og børnehavebørn, skoleelever, 

borgere osv.  – kort sagt, de mennesker, der skal have 



gavn af jeres fagkyndige virksomhed (Fink 2020). At 

bidrage til at de møder den sagligt set bedst mulige 

pædagogik, forudsætter et stærkt samspil mellem teori 

og praksis. Teori skal give jer mulighed for at træde ud 

og forholde jer reflekterende til praksis. Det at blive 

teoretisk velfunderet betyder også, at I vil tilegne jer en 

professionel fantasi.  

 

I dag er det nemlig ikke nok at have umiddelbart 

brugbar viden, færdigheder og kompetencer, man skal 

også kunne tænke alting anderledes. Slår man op i 

Ordbog over det danske sprog vil man se, at en 

professionalist betyder en sædvaneforbryder – har man 

brug for nye løsninger i kritiske situationer, har man 

altså brug for sådan én, en teoretisk fisk som ikke følger 

strømmen, én der vækker sine kolleger ved at tilbyde 

nye og bedre måder at gøre tingene på. Imperativet for 

denne professionelle karakter, denne 

’forbryderkarakter’ lyder: Eksperimenter og reflekter! 

Nye akademikere er modige 

Jeg bød jer velkommen ved at kalde jer modige nye 

studerende ved DPU. For selvfølgelig skal der mod til, 

ligesom I skal have mod på at tage livtag med en 

akademisk uddannelse, der kræver akademiske, 

teoretiske studier i en tid, hvor akademikere og 

akademisering kan lyde som skældsord. Men som I kan 

høre, har verden brug for akademikere, som ikke mister 

forbindelsen mellem teori og praksis, og som bidrager 

til at skabe nye løsninger ved hjælp af deres 

professionelle og teoretiske fundering. Så endnu en 

gang hjerteligt velkommen til DPU. Det er dejligt, at I 

har mod på pædagogik på højeste niveau.  
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