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Jeg vil, derfor studerer jeg pædagogik   

 

I det 20. århundrede var man optaget af at tilføre 

studerende viden. Senere kom der fokus på at gøre dem 

kompetente i praksis. Ved begyndelsen af det 21. 

århundrede skal pædagogikken drage omsorg for de 

studerendes lyst og vilje til viden og kompetence.    

 

Af Claus Holm, leder af DPU, Aarhus Universitet 

 

Det er mig en stor glæde at byde jer velkommen til DPU: 

hele 1100 nye studerende, med vilje til at studere 

pædagogik på videnskabeligt niveau på DPU, Aarhus 

Universitet. 

 

Allerede i min tales første sætning bruger jeg ordet vilje. 

Og hvorfor det? Jo, fordi pædagogik grundlæggende 

handler om at få børn og voksne, elever og studerende 

til at ville det, man som pædagog og underviser ønsker, 

at de skal ville, men af egen fri vilje. Den sætning skal 

man måske høre en gang mere for at fange meningen, 

så jeg gentager lige….  

 

I kan selvfølgelig høre, at det centrale her ikke alene er 

viljens, men også den frie viljes betydning for, at man 

kan lære – og for at I kan lære her på DPU. Men kan 

man altid regne med at den, altså viljen til at lære, er til 

stede? Nej. Og det gør, at den pædagogiske opgave er 

alt andet end nem.   

 

Et eksempel fra min sommerferie: På indkøb i Asnæs-

centeret købte jeg juliudgaven af Hus Forbi, hvor en 

artikel handler om Tour de Udsat. Det er et cykelløb, 
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som bliver arrangeret af Landsforeningen for 

Væresteder, med det formål at give nuværende og 

tidligere misbrugere mulighed for at køre cykelløb og 

præstere på deres egne præmisser. 

 

En af deltagerne definerer i artiklen dét at være udsat, 

som udtryk for at mangle omsorg, arbejde, lyst og 

energi. Derfor måtte nogle af deltagerne forsøge at 

gennemføre løbet med en såkaldt ”funktionspromille”.  

 

Da jeg kom hjem fra mit indkøb, greb jeg en tekst af 

forskeren, Schopenhauer-eksperten og cykelrytteren 

Søren Fauth, som i bogen Viljen fra 2016 skriver: ”Jeg 

vil, derfor cykler jeg – og tager den smerte, det også 

involverer, med”. Hverken pædagogik eller viljen til at 

cykle en Tour de Udsat-rute er med andre ord let; 

tværtimod er det, som Søren Fauth også gør os 

opmærksom på, som alt andet i tilværelsen, der er 

vigtigt, også hårdt og besværligt, og derfor kræver 

begge dele vilje. 

 

Forleden blev jeg spurgt til søgningen til DPU’s 

uddannelser: om der fortsat er vilje og interesse for at 

beskæftige sig med pædagogik og 

uddannelsesvidenskab på akademisk niveau? 

Spørgsmålet var selvfølgelig affødt af den aktuelle debat 

om nedgangen i søgningen til velfærdsuddannelserne – 

altså uddannelserne til blandt andet lærer, pædagog og 

sygeplejerske.  

 

Fra medierne kan man få det indtryk, at vi på alle 

niveauer mangler studerende med vilje til at studere 

disse fag. Og jo, der er færre ansøgere, og det er 

bekymrende, men det er stadig sådan, at Danmark er et 
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af de lande, som uddanner og beskæftiger flest inden 

for pædagogisk virksomhed på alle niveauer. Så på 

spørgsmålet kunne jeg svare ja, vi kan fortsat fylde 

forelæsningssale og undervisningslokaler med dygtige 

studerende, som med glæde og vilje studerer 

pædagogik og uddannelse på højeste akademiske 

niveau. I år er der igen 1100 nye studerende, og det er 

glædeligt for DPU, for det danske samfund, og ikke 

mindst for jer selv.  

 

Professor og rektor Lars-Henrik Schmidt bemærkede i år 

2000, at der er brug for en videnskabeliggørelse af 

pædagogikken i Danmark. Det er der stadig. Lad mig 

give nogle bud på, hvorfor denne videnskabeliggørelse 

af pædagogikken er både vigtig og, ja besværlig at have 

med at gøre.   

 

Viljen til vigtigt besvær 

Idéhistorisk udpegede filosoffen Immanuel Kant i sine 

forelæsninger i 1770’erne og 1780’erne politik, dvs. 

regeringskunsten, og pædagogik, dvs. 

opdragelseskunsten, som de vigtigste, men også mest 

besværlige kunster, man kan beskæftige sig med. Han 

argumenterede for, at pædagogikken burde gøres mere 

sammenhængende og mere progressiv, og dertil så han 

videnskaben som et middel. Så set i et historisk 

perspektiv, har det været en ambition, at videnskabens 

skulle stå i pædagogikkens tjeneste, og i realiteten har 

pædagogikken stået i politikkens tjeneste. 

 

I de sidste godt 170 år har danske politikere haft høje 

forventninger til pædagogikken som redskab til at 

uddanne og danne mennesket. Først til borger med 

rettigheder og pligter i en retsstat, dernæst til den 
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sociale og deltagende borger i velfærdsstaten og sidst til 

den selvforsørgende borger-skråstreg-medarbejder i 

konkurrencestaten.    

 

Et aktuelt eksempel på denne intime sammenhæng 

mellem politik og pædagogik er, at Uddannelses- og 

forskningsminister Jesper Petersen for nylig slog alarm 

over manglen på ansøgere til velfærdsuddannelserne. 

Pædagogikken er et professionelt erhverv, som det 

offentlige for længst har overtaget fra forældrene og 

overdraget til pædagoger og lærere. De skal i 

politikkens tjeneste vedligeholde samfundskontrakten 

og drage omsorg for, at de næste generationer bliver 

gode og nyttige samfundsborgere.  

 

Denne sociale kontrakts pædagogik indebærer ikke blot 

et pålæg om at skabe demokratiske medborgere, men 

også om at skabe en til stadighed motiveret og 

opdateret arbejdskraft. Det er derfor vi taler om, at 

pædagogik i folkeskolen skal give lyst til at lære mere, 

og om den nye skole som en motiverende skole. Vi 

forventer, at viljen til og motivationen for at lære skal 

være livslang. Borgere pukler ikke længere af pligt, men 

af lyst til at gøre deres pligt.  

 

Det sker ikke af sig selv. Hvor det lykkes, er det et 

resultat af et motivationsregime, hvor pædagogikken 

forventes at komme med løsninger til, hvordan barnet 

kan motiveres til at ville lære og senere, som voksen, 

påtage sig et lærende arbejde. 

 

Denne forventning sætter pædagogikken i centrum – 

både som videnskab og som en videnskabeligt 

informeret professionspraksis, der kan sikre, at den 
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kommende generation tilføres en livslang vilje til viden 

og evne til erhvervelse af færdigheder.  

 

Dermed sagt, at der er høje forventninger til, at DPU –

og DPU-studerende som jer - skal hjælpe samfundet 

med at blive meningsfuldt og motiverende. Det gælder 

ikke mindst i forhold til udsatte og andre, som ikke har 

viljen eller evnen til at tilegne sig viden eller ønskede 

færdigheder. 

 

Når jeg trækker disse linjer op i dag, er det fordi, DPU og 

vores kandidatuddannelser og bacheloruddannelse i 

uddannelsesvidenskab blev skabt med det formål at 

videnskabeliggøre den pædagogiske indsats i Danmark. 

For godt tyve år siden blev den anset for provinsiel, alt 

for praksisorienteret, for stærkt funderet på holdninger 

og på for lavt niveau. Man ville – og det vil man fortsat – 

have et akademisk overbygningsniveau, det niveau, som 

netop I begynder at tilegne jer fra i dag.  

 

Viljen til et videnskabeligt studie   

Hvad betyder det så at påbegynde en bachelor- eller 

kandidatuddannelse på DPU?  

 

Det betyder, at I vil erfare, hvordan det er at foretage et 

niveau- og ambitionsspring. Og mange af jer vil nok 

opleve et ”teorichok” – sådan plejer det gerne at være. 

Eksempelvis vil I skulle diskutere teorier om, hvordan 

man motiverer andre mennesker til at lære. I vil skulle 

tænke, gentænke og meget gerne nytænke forskellige 

teoretiske og praktiske problemstillinger ud fra mange 

perspektiver. Og nogle af jer vil blive forvirrede over 

mængden af teorier og videnskabelige tilgange, som 
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kan virke svært forståelige, selvmodsigende og 

modstridende.  

 

Men bare rolig, teorichokket går over. I vil efterhånden 

beherske den nødvendige akademiske viden, 

færdigheder og kompetencer inden for pædagogisk 

sociologi, pædagogisk psykologi, eller hvilken anden 

disciplin, I nu har valgt at specialisere jer I. 

 

Denne viden er nærmere beskrevet i jeres respektive 

studieordninger. Læs den og se, at der mellem linjerne 

står, at jeres tilegnelse af viden og færdigheder 

forudsætter vilje og motivation til at lære. For DPU, 

forudsætter, som alle andre universitetsinstitutter, at I 

har denne vilje og lyst med jer ind ad døren. Vi 

forudsætter, at I er modne mennesker, som af egen vilje 

har valgt at fortsætte jeres studieliv ved universitetet, 

og vi forudsætter, at I har et personligt projekt og 

fuldtidsengagement, som kommer til udtryk i en lyst til 

at påtage jer en ny identitet som 

universitetsstuderende med alt, hvad det indebærer af 

frustrerende og frydefuld faglig tilegnelse.  

 

Den engelske – Schopenhauer-inspirerede – 

uddannelsesforsker Ronald Barnett peger i sin bog ”A 

Will to Learn” fra 2007 på, at I som 

universitetsstuderende skal have i alt 6 såkaldte viljes-

dispositioner: 

 En villighed til at holde jer åbne over for 

erfaringer 

 En villighed til at lytte til hele verden 

 En vilje til at lære – og også til at lægge læring fra 

jer 

 En vilje til at engagere jer 
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 En vilje til kritik 

 En vilje til at blive ved med at udforske. 

 

Men samme Ronald Barnett peger også på, at viljen til 

at lære er en skrøbelig størrelse, der kræver omsorg fra 

andre. Det er en vigtig pointe, og af samme grund vil I 

blive mødt med masser af akademisk omsorg, der 

gradvist og på pædagogisk vis vil introducere jer til DPU, 

Aarhus Universitet.  

 

For det er et klassisk pædagogisk spørgsmål, især for en 

uddannelsesinstitution, hvordan man bedst drager 

omsorg for ’de nyankommne’ og, I jeres tilfælde, jeres 

vilje til at studere pædagogik på videnskabeligt niveau.  

 

Jeg kan på DPU’s vegne love jer, at vores akademiske 

omsorg for jer vil bestå i lige dele tankeudfordringer, 

inspirationer, irritationer og tvivl. I starten bliver I 

måske en slags fuldtidstvivlere, for vi er ret gode til at 

bringe jer i tvivl. Så tiden som studerende på DPU 

starter gerne med en faglig krise.  

 

Det er vigtigt at kunne tvivle – for eksempel går vejen til 

klarhed hos filosoffen René Descartes gennem det, han 

kaldte metodisk tvivl. Det er hårdt og frustrerende, men 

akademisk arbejde lønner sig i form af klarhed, både 

klarhed over, hvad vi ikke behøver at tvivle på, og 

klarhed over, hvad der objektivt er tvivl om – for 

eksempel hvordan man bedst hjælper udsatte 

mennesker. 

 

Må viljen være med jer! 
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Jeg indledte denne tale med en definition af pædagogik, 

som handler om at få barnet, den studerende eller det 

lærende subjekt til at ville det, man som pædagog 

ønsker, de skal ville, men af deres egen frie vilje.  

 

Og jeg er personligt glad for, at I er mødt frem her i dag 

med vilje til at studere pædagogisk videnskab. For 

dermed har I altså ikke blot valgt at beskæftige jer med 

en af de historisk set vigtigste og mest besværlige 

videnskaber, men også en af de videnskaber, som 

suverænt er blandt de mest centrale for 

samfundsudviklingen. I vil lære – og I vil blive eksperter i 

– hvordan man pædagogisk kan drage omsorg for 

andres vilje og motivation i en verden præget af livslang 

læring og omskiftelighed.   

 

Tillykke med det og endnu en gang velkommen – må 

viljen til pædagogikken være med jer.  

 


