
Efter alt at dømme bliver det 21. århundrede pædagogikkens

århundrede; alle efterlyser pædagogiske løsninger, der dog altid

går under andre navne som læring, kompetenceudvikling etc. I en

sådan situation er det en glæde at være rektor for Danmarks

Pædagogiske Universitet. Ikke desto mindre er der samtidig brug

for at forsøge at besinde pædagogikken. 

Pædagogik er af det gode, men kan også blive for meget af det

gode – og det bliver pædagogikken i takt med, at den bliver ud-

nævnt til problemknuser af allehånde problemer. Behovet for be-

sindelse bliver særlig tydeligt, hvis man kigger nærmere på sund-

hedspædagogikken, hvor den pædagogiske indsats tiltrækker sig

stadigt stigende opmærksomhed på bekostning af den terapeuti-

ske. Få vil være behandlere, mens mange vil være pædagogiske

formidlere. Denne tendens er et hovedproblem. 

En læge skal ikke blive mindre læge for sin patient, men en lærer

skal blive mindre lærer for sin elev. Formålet for en læge er ikke at

afvikle forholdet til en patient. Selv om en patient får helbredelse

ud af at blive behandlet af sin læge, så er formålet ikke at afvikle

forholdet mellem læge og patient. Formålet for en pædagog er

omvendt at afvikle forholdet til eleven: Det vil sige, at eleven skal

blive kompetent som konsekvens af den pædagogiske indsats og

til sidst ikke have brug for læreren. Når det pædagogiske system

begynder at dominere det terapeutiske system, opstår proble-

merne. Det betyder nemlig, at vi får et umådeholdent forhold til

klichéen om, ’at det er bedre at forebygge end at helbrede’, der i

realiteten sigter mod at afskaffe behovet for behandleres terapeu-

tiske indsats. Umådeholdenheden afspejler sig i overoplysning om

de mange trusler, der kan ramme os.

Konsekvensen er, at vi efterhånden bliver henvist til at overtage

spejdernes motto: Vær beredt! I stigende grad handler det for det

21. århundredes menneske om at være beredt til at tage vare på

sig selv ved at gardere sig mod uforudsigelige trusler. K.E. Løgstrup

I beredskabets tjeneste

udtrykker i Den etiske fordring fra 1956, at tilliden til det andet

menneske er den mest elementære kendsgerning i menneskelivet.

Af denne kendsgerning udledte Løgstrup »fordringen om at tage

vare på det af den andens liv, der er afhængigt af én, som man har

i sin magt«.  Knap et halvt århundrede senere kan vi konstatere, at

han formentlig tog fejl. Det moderne liv skal leves i beredskab,

næppe i tillid. Konsekvenserne heraf er truende. Og paradoksalt

nok fremmes truslerne af den pædagogiske vilje til at afskaffe

truslerne.  

Vær beredt-heden indebærer et sammenbrud for den klassi-

ske distinktion mellem det normale og det patologiske og en an-

stændig prioritering mellem raske og syge: Den nedtrykte forvek-

sler sin tilstand med depression godt hjulpet af de praktiserende

lægers spørgeskemaer til brug for at diagnosticere depressivitet.

Mennesker, som er alene, forveksler sig med ensomme godt hjul-

pet af frivillige hjælpeorganisationer. Raske kvinder bliver sygeligt

opmærksomme på at lide af brystkræft godt hjulpet af de

regelmæssige screeningsundersøgelser. Og så videre og så videre

–  går det hermed for vidt. Sundhedspædagogikken risikerer at ak-

kumulere en risikobevidsthed, der betyder, at vi dels fremmer en

livsform, hvor man lever som en slags brandmand i konstant

alarmberedskab, og dels fremmer en moralisering, der ikke tjener

pædagogikkens æra: Den alt for informerede person, der ikke

magter at handle informationer ud i livet og ryger ind i en skils-

misse, en kræftsygdom eller hvad der nu påstås at kunne have

været undgået, vil føle sig skyldig, godt bakket op af den moralise-

rende sundhedspædagogiske indsats. 

Når pædagogikken bliver for meget af det gode, fremmer det en

skrøbelig, defensiv og skyldbevidst livsform baseret på en ny slags

‘utilitarisme’, hvor man ikke går efter lykken, men efter at undgå

ulykken. Det gode er det bedstes fjende. Det er alt nok at ville gøre

det bedre. y
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