
1 
 

MIT PÆDAGOGISKE LABORATORIUM 

Forelæsning ved H.C. Andersen Fondens uddannelsessymposion den 9. nov. 2016 

 

Dorthe Jørgensen 

 

 

Min bog Nærvær og eftertanke danner afsæt for dette foredrag. 

Bogen udkom i 2015 på forlaget Wunderbuch, og dens fulde titel lyder: ”Nærvær og 

eftertanke: Mit pædagogiske laboratorium”. 

Foredragets titel er altså identisk med bogens undertitel. 

 

Hermed er også allerede sagt, at jeg vil tale med afsæt i såvel egne pædagogiske 

erfaringer som min viden som filosof og idéhistoriker, for det er præcis det, jeg gør i 

bogen. 

 

Mine erfaringer med universitetsverdenen spænder over fire årtier, og mine erfaringer 

som underviser går næsten lige så langt tilbage. 

Jeg begyndte nemlig allerede som studerende at undervise. 

Det første kursus varetog jeg i 1987-1988, og der forelæste jeg simpelthen. 

Siden begyndte jeg imidlertid ret hurtigt at eksperimentere med formen. 

Foråret 1990 udbød jeg således et kursus i essayistik, som aktiverede deltagerne meget.  

De skulle skrive oplevelsesudforskende filosofiske essays og diskutere hinandens 

tekster.  

 

Denne tilgang til undervisningen medførte, at jeg i 1996 oprettede ’Salon Kunst og 

Æstetik’, i 1998 ’Metafysisk Laboratorium’ og i 2006 ’Fænomenologi i praksis’ – for 

nu blot at nævne nogle enkelte eksempler på eksperimenterende undervisningsfora. 

Salon Kunst og Æstetik foregik hjemme hos mig selv, en aften om ugen, og sluttede 

sommeren 1997 med en studierejse til Wien og Berlin. 

Metafysisk Laboratorium eksisterede i flere år, var særdeles deltageraktiverende, 

rekrutterede deltagere fra mange fag og blev ret kendt. 
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Fænomenologi i praksis tiltrak ikke kun lokale studerende, men også deltagere fra andre 

uddannelsesinstitutioner og andre egne af landet, bl.a. København og Sønderjylland. 

Og dette kursus inspirerede nogle af deltagerne til at danne ’Benjamingruppen’, i 

hvilken de selv videreførte det fænomenologiske arbejde på en både praktisk og 

tænksom måde. 

 

Siden har Aarhus Universitet indført laboratoriet som undervisningsform, men det er 

sket uden at konsultere eller referere til de erfaringer, der blev oparbejdet i Metafysisk 

Laboratorium. 

Flere undervisere har således på helt bar bund skullet forsøge sig med 

eksperimenterende dialogbaseret undervisning og er blevet overraskede over, hvad det 

kræver. 

Det er én af grundene til, at jeg har lavet bogen Nærvær og eftertanke og med den 

fortalt historien om ’mit pædagogiske laboratorium’. 

 

En anden grund til det er, at politikere og administratorer igennem en årrække har 

forsøgt at omdanne al forskning og undervisning til lønarbejde, der afrapporteres i 

arbejdstidsregnskaber.  

Mens jeg derimod har bestræbt mig på at introducere de studerende til studiet som 

livsform frem for arbejde.  

“Jeg vil også have et liv,” hører man i dag, og bliver dette sagt af en studerende, betyder 

det: “Jeg vil også lave andet end at studere.”  

Min pointe er, at så længe man er studerende, er det netop dette at studere, der er livet. 

 

* * * 

 

Bogen Nærvær og eftertanke handler alt i alt om noget, der ikke har prioritet i dag, 

nemlig lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion.  

Den problematiserer tænkningens kår i en tid, hvor der er fokus på at teste, evaluere og 

rapportere.  

Samtidig viser bogen også, hvordan netop tænkning kan bidrage udviklende til 

pædagogikken, både den teoretiske og den praktiske. 
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Det drejer sig nærmere bestemt om æstetisk tænkning – forstået som sensitiv og 

dermed frit reflekterende og udvidet tænkning.  

 

Når tænkningen er sensitiv, er den følsomt iagttagende – til forskel fra at være 

forstandsmæssig og dermed rent begrebslig eller blot empirisk og rent sanselig. 

Når vi tænker sensitivt, reflekterer vi frit forstået på den måde, at vi ikke bare 

kategoriserer det, vi står over for – hvilket den forstandsmæssige tænkning derimod gør. 

Frit reflekterende identificerer vi ikke bare det, vi står over for, som dette eller hint. 

Vi putter det ikke bare i kasser, og vi ser heller ikke alting som virkninger af årsager, 

der dermed bliver det væsentligste. 

Når vi reflekterer frit, fordyber vi os derimod sensitivt i det behandlede, og vi tænker 

dermed samtidig udvidet. 

Dette at tænke udvidet vil sige, at man ikke sætter det forskellige, som man iagttager, i 

modsætning til hinanden. 

Fordi man sensitivt lever sig ind i det, man står over for, holder man derimod det 

forskelligartede sammen og erfarer derigennem en slags enhed uden at nivellere det 

forskelligartedes forskellighed. 

Man lever sig ind i og overskrider både sig selv og det andet i fornemmende erfaring af 

noget, der er større, og som begge dele er en del af. 

 

Denne sensitive og som sådan frit reflekterende og udvidede tænkning er den 

afgørende forudsætning for at kunne udforske den slags spørgsmål, der ikke kan 

besvares med et ja eller et nej.  

En sådan udforskning kræver nemlig ikke kun, at man kan skille ting analytisk ad, 

sådan som man gør, når man alene tænker med forstanden, dvs. sådan som vi hele 

tiden bliver afkrævet i de moderne videnskaber. 

Udforskning af spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller et nej, forudsætter 

derimod, at man også kan genforbinde det analytisk adskilte, hvilket ikke kun kræver 

forstand, men også fornuft samt dermed evnen til at se ting fra flere sider frem for at 

reproducere givne modsætninger. 

Det kræver altså den æstetiske tænkning, der er sensitiv, frit reflekterende og udvidet.  
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At tænke æstetisk forstået som sensitivt, frit reflekterende og udvidet er f.eks. at kunne 

bringe konkret og abstrakt eller individuelt og alment sammen på måder, så begge dele 

er medtænkt, uden at det ene er underlagt det andet, eller de bare står goldt over for 

hinanden.  

Der gælder det samme for denne slags tænkning som for så meget andet, nemlig at 

øvelse gør mester.  

Vi bliver bedre til at tænke æstetisk, jo mere vi prøver på det.  

Det er udviklende at blive ansporet til æstetisk tænkning; det styrker og forfiner evnen 

til at reflektere frit og udvidet.  

 

Frit reflekterende æstetisk-udvidet tænkning er der brug for overalt i samfundet; den er 

relevant på alle niveauer fra vuggestue til universitet.  

Men dens spørgen forstummer, når friheden går tabt, sådan som det f.eks. sker, når der 

bliver krævet ‘faktura’ frem for ‘forskning’.  

Dette krav om udbytte frem for indsigt stilles til overmål i dag, også til 

grundforskningen.  

Det er derfor nødvendigt at slå et slag for den skønne tænkning, som sensitiv, frit 

reflekterende og udvidet tænkning udgør.  

 

* * * 

 

Ifølge gammel græsk filosofi er det skønne ikke bare ’det pæne og nydelige’, men ’det, 

der har værdi i sig selv’. 

Derfor er det skønne selve indbegrebet af det æstetiske, hvilket også betyder, at vi ikke 

må forveksle ord som ’æstetisk’ og ’æsteticistisk’. 

Én ting er den omsiggribende æstetisering; den medfører forfladigelse, sådan som vi til 

overmål har set i den amerikanske valgkamp. 

Men det æstetiske er noget andet; det er ikke overfladisk eller fordækt, og det er heller 

ikke noget, som bare giver sanselig nydelse. 
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Hvilket ikke kun skyldes, at det skønne – dette i sig selv værdifulde – er indbegrebet af 

det æstetiske. 

Det hænger også sammen med, at ordet ’æstetik’ betegner en filosofisk disciplin – 

nemlig den filosofiske æstetik – og at denne disciplin beskæftiger sig med æstetiske 

erfaringer, som ikke kun kunst men meget forskelligt kan være anledning til. 

Æstetik handler altså ikke kun om kunst eller kunsterfaring og er derfor ikke kun 

relevant for dem, der underviser i musik og billedkunst, men for os alle. 

 

Endvidere hænger dette, at der er forskel på æstetik og æsteticisme, sammen med, at 

æstetiske erfaringer har erkendelsesmæssig kvalitet. 

De rummer en egen form for refleksivitet (æstetisk tænkning niveau 1), og de vækker 

samtidig også en spørgen, der får os til at tænke (æstetisk tænkning niveau 2). 

 

Jeg sigter vel at mærke til ’erfaring’ og ’tænkning’ af en anden slags end den 

sædvanlige. 

Æstetiske erfaringer er ikke bare sanseerfaringer eller empiriske erfaringer, men 

kendetegnet ved at være af en følende, fornemmende og anende karakter. 

Og den erkendelse og tænkning, der er forbundet med dem, er ikke forstandsmæssig 

eller videnskabelig, men som tidligere nævnt derimod sensitiv og som sådan fri og 

udvidet. 

 

Dette er baggrunden for, at jeg vil argumentere for æstetisk læring, men i en helt 

bestemt betydning af disse ord (formuleret i artiklen ”Æstetisk læring”, der er trykt i 

bladet Kirken Underviser nr. 4, 2015, s. 4): 

 

Æstetisk læring forudsætter “lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom 

refleksion”.
1
 Det er det, der skal til for at komme fra indlæring til æstetisk læring.  

Intet menneske går gennem livet uden at lære. Vi er ‘lærende væsener’. 

Mulighedsvæsener født med potentialer, der som udgangspunkt er ringe udviklet. 

Ufærdige væsener, der må lære for at overleve, og vi lærer gennem mimesis – ved at 

efterligne.  

                                                           
1
 Dorthe Jørgensen, Nærvær og eftertanke: Mit pædagogiske laboratorium, Wunderbuch 2015, s. 11. 
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Denne læring involverer meget forskelligt i os. Ikke kun evnen til at tænke 

kalkulerende, men også evnen til at fortolke. Ellers bliver resultatet efterplapring, og det 

er ikke rigtig læring.  

At fortolke forudsætter imidlertid, at vi er opmærksomt til stede der, hvor vi er. Den 

fortolkende tænkning kræver, at vi sensitivt erfarer det, som tildrager sig i vor 

tilstedeværen, og at vi reflekterer eftertænksomt over det, som vi erfarer. Den kræver 

læring, som bygger på fornemmende erfaring og sensitiv tænkning. Det vil sige 

æstetisk læring. 

  

Æstetisk læring består ikke kun i at aktivere sanserne. I dag har forstandens 

kalkulerende tænkemåde høj prioritet. Det er den, der stimuleres med den 

vidensindlæring, som de fleste tests fokuserer på. Kroppen og sanserne er også genstand 

for opmærksomhed. Det er de for eksempel, når der bliver krævet mere fysisk 

bevægelse i skolen.  

Men med dette følger der ikke nogen åndelig udvikling (til forskel fra kropslig eller 

intellektuel udvikling). Hvis vi vil styrke den åndelige udvikling, må vi befordre den 

fortolkende måde at tænke på, der kræver lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og 

eftertænksom refleksion. Vi må prioritere æstetisk læring.  

 

Æstetisk læring bygger på æstetiske erfaringer, der adskiller sig fra æstetiske 

oplevelser ved at omfatte mere.
2
 Æstetiske erfaringer er ikke kun sanselige, men 

sensitive; de er af en følsomt fornemmende karakter.
3
 Derfor rummer de allerede i sig 

selv et element af tænkning – en æstetisk og som sådan sensitiv refleksivitet, dvs. 

følsomt fornemmende tænkning.  

Det er forstandens tænkemåde, vi anvender, når vi kategoriserer. Det er den, vi 

bruger til at identificere og definere med – til at holde det ene ude fra det andet. Med 

den af fornuften styrede fortolkende tænkemåde genforbinder vi derimod det analytisk 

adskilte. Den lader os overskride givne kategorier ved at tage pejling efter et højere 

niveau i tanken; sådan bringer den begreberne i bevægelse.  

                                                           
2
 Se kapitlet “Fra barnets verden” s. 264-267 i Nærvær og eftertanke, nærmere bestemt den heri 

indeholdte tekst “Æstetisk erfaring”, oprindeligt trykt i Kirken Underviser nr. 2/2013. 
3
 Dette er udførligt forklaret i min bog Den skønne tænkning: Veje til erfaringsmetafysik. 

Religionsfilosofisk udmøntet, Aarhus Universitetsforlag 2014. Se bl.a. afdelingen “Baumgartens æstetik”. 
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Det sidstnævnte – den fortolkende tænkning – forudsætter imidlertid den sensitivitet i 

form af opmærksomhed, fantasi, indlevelsesevne og evne til at transcendere, takket 

være hvilken den æstetiske tænkning er særligt fri og åben sammenlignet med den 

kalkulerende tænkning. Der skal æstetisk tænkning til for at kunne realisere den 

fortolkende tænkning. 

   

Målet med undervisning er ikke bare at overføre viden eller støtte nogen i selv at tilegne 

sig viden. Overførsel og tilegnelse af viden er vigtigt, men det er problematisk, hvis det 

lærte ikke bliver bearbejdet, så det giver indsigt og har meningsstiftende betydning for 

den enkelte.  

Når vi skaber rum for lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom 

refleksion, befordrer vi en frit reflekterende måde at tænke på. Den, der spørger frit og 

åbent, inviterer sig selv og andre til at udforske spørgsmål, som ikke kan besvares med 

et ja eller et nej. De spørgsmål, som eksistentielle erfaringer er anledning til, herunder 

spørgsmålet om meningen med livet. Hvad det skal til for, og hvordan vi skal forholde 

os til, at vi findes – uden selv at have villet det. 

Selvom spørgsmål som disse ikke kan besvares med et ja eller et nej, kan vi 

reflektere over dem. Vi kan næppe afgøre definitivt, om der er en mening med livet, og 

hvori den består. Men vi kan tænke over, hvordan det føles at opleve meningsfylde, og 

hvad det gør ved os – også at mangle den. Hvad vi dog ikke kan med den kalkulerende 

måde at tænke på, for den kræver et entydigt facit. Men med den æstetiske tænkemåde, 

der lader os se ting fra flere sider uden at blive svimmel, og med den tolkende tænkning, 

som den muliggør. 

   

Når vi skaber rum for at reflektere frit, giver vi mulighed for at forestille sig andet end 

det, der tages for givet. Den æstetiske læring udvikler således evnen til at tænke kritisk 

– på en konstruktiv måde. Det sker med afsæt i æstetiske erfaringer (der er omfattende, 

inddragende og indsigtsgivende) og gennem udvikling af en tænkning, som bringer 

konkret og abstrakt sammen på måder, så begge er medtænkt, uden at det ene er 

underlagt det andet, eller de står goldt over for hinanden. At tænke æstetisk er netop at 

tænke kreativt, elastisk og synteseskabende – til forskel fra smalt og rigidt. 
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Og det kræver øvelse. Vi bliver bedre til at tænke æstetisk, jo mere vi prøver på det. 

Det er udviklende at få mulighed for at erfare æstetisk og reflektere over sine erfaringer 

og således blive ansporet til at tænke æstetisk. Det forfiner evnen til at reflektere frit, 

hvad der er brug for overalt i samfundet – fra vuggestue til universitet. Det styrker 

forståelsen af én selv og de andre og af, hvad det vil sige at være menneske – på jorden 

under himlen.  

 

 

Æstetisk læring bygger på erfaringer (der udvikler og danner) til forskel fra oplevelser 

(der er overfladiske). 

Den æstetiske læring mobiliserer sensitiviteten (følelse, fornemmelse og anelse), ikke 

bare sansningen. 

Den involverer hele mennesket og åbner samtidig for det, der er større end mennesket. 

For både at danne og uddanne må skolen have blik for andet end elevernes kropslige og 

intellektuelle udvikling. Også deres åndelige udvikling, og den kræver æstetisk læring. 

 

 

* * * 

 

Både samfundet og den enkelte har brug for, at vi danner og uddanner børn og unge, så 

de ikke bare kan tænke med forstanden, men også med fornuften, hvilket som sagt selv 

forudsætter æstetisk erfaring og tænkning samt dermed også æstetisk læring. 

Ellers kommer vore børn og unge ikke ud over den herskende enten-eller tænkning, 

men reproducerer bare givne modsætningsfigurer, og så kan de ikke opnå indsigt i 

større sammenhænge, ikke se sig selv som en del af et større hele og dermed heller ikke 

handle moralsk. 

 

Også i alverdens erhvervsfunktioner er der behov for at supplere forstand med fornuft, 

hvilket samtidig vil sige, at der er brug for æstetisk-udvidet tænkning. 

Der er nærmere bestemt behov for, at vi danner og uddanner børn og unge på måder  
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 så de ikke bare kan løse opgaver, andre har stillet dem, men selv kan formulere 

deres arbejdsopgaver 

og 

 så de kan formulere deres arbejdsopgaver med afsæt i en selvstændig 

identifikation af genuine spørgsmål 

 hvilket forudsætter, at de kan skelne genuine spørgsmål fra andre spørgsmål, der 

ikke er genuine. 

 

Genuine spørgsmål er 

 ikke udefrakommende, men affødt af den behandlede sag selv 

 ikke vilkårlige, men nødvendige 

 kan ikke bare besvares med et ja eller et nej 

 igangsætter og kræver tænkning 

 giver forståelse – i vid forstand, dvs. indsigt 

 

At kunne stille genuine spørgsmål er ikke bare det positive alternativ til ren og skær 

opgaveløsning. 

Det hedder sig, at moderne medarbejdere skal kunne tænke kreativt.  

At kunne stille genuine spørgsmål er også det positive alternativ til den tamme version 

af kreativitet, som bare består af vilkårlig hittepåsomhed – og dens subjektivisme og 

potentielle opportunisme. 

 

Hvis man kan identificere og stille genuine spørgsmål, kan man tænke kritisk; dette er 

kritisk tænkning.  

Men ikke af den simple re-aktive slags, den blot trodsige eller abstrakt negerende. 

Derimod af den konkrete og konstruktive slags, der er målrettet og ikke bare river ned, 

men stiller noget andet i stedet – som selv er skabende, selv formulerer alternativer. 

Og det er det, der er brug for overalt: gennemtænkte alternativer til det givne.  

 

* * * 
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Det er læring af denne slags – egentlig dannelse – der har haft prioritet i mit 

pædagogiske laboratorium.  

Det er det, jeg har forsøgt at befordre med de eksperimenter, der er beskrevet i Nærvær 

og eftertanke.  

 

Bogen rummer tre afdelinger med titlerne “Verden af i dag”, “Konkrete 

undervisningstiltag” og “Verdensvendt filosofi”.  

I den første afdeling finder man analyser og overvejelser over fænomener og begreber, 

der har grundlæggende betydning for pædagogik, f.eks. ‘eksemplets magt’ og 

‘efterligningsevnen’.  

Den indeholder også undersøgelser af og refleksioner over aktuelle samfundsforhold, 

der har betydning for den forskning og undervisning, der bliver bedrevet i dag.  

Her handler det således f.eks. om ‘den forstandsstyrede tænknings dominans’, 

‘universiteternes transformation til masseuniversiteter’ og ‘elitebegrebets forvitring’. 

Men det handler også om, ‘hvad det vil sige at studere’, ‘studiet som livsform’, ‘at 

tænke med hinanden’ og ‘meningen med kunst’. 

 

Bogens anden del tjener til at give konkret indsigt i, hvad der faktisk er foregået i mit 

pædagogiske laboratorium.  

Her finder man derfor kursusbeskrivelser og undervisningsplaner. 

Det er i dag langt vanskeligere at realisere den slags undervisning, der er beskrevet i 

bogen, end det var for blot 15 år siden. 

Samlingen af kursusbeskrivelser og undervisningsplaner har derfor historiografisk 

værdi, men jeg håber, de også kan være en kilde til inspiration for folk, som selv vil 

forsøge sig med eksperimenterende dialogbaseret laboratorieundervisning. 

 

Den tredje del af bogen har som sagt titlen “Verdensvendt filosofi”.  

Det er en udbredt forestilling, at filosofi enten er nytteløs, eller også tager den form som 

anvendt filosofi.  

Enten betragter man filosoffer som verdensfjerne, eller også skal de bruge deres evner 

til at give letomsættelige råd.  
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Enten er filosofi altså et levn fra gamle dage, en overflødig luksus – eller også er den et 

redskab, noget vi bruger til at fikse ting med. 

 

Jeg tror imidlertid på noget tredje – og det er det, jeg kalder verdensvendt filosofi.  

Jeg betragter det som både meningsfuldt og nødvendigt at fortsætte den gamle tradition 

for filosofisk tænkning forstået som en ‘kærlig stræben efter visdom’.  

Men jeg mener også, at denne philosophia skal praktiseres i dialog med det omgivende 

samfund, og jeg ved, at noget sådant er muligt.  

 

Ikke mindst den æstetiske tænkning – den sensitive og som sådan frit reflekterende og 

udvidede tænkning – har potentiale som verdensvendt filosofisk tænkning. 

Dette fremgår i tredje del af Nærvær og eftertanke f.eks. af refleksioner over ‘den 

æstetiske tænknings betydning i småbørnspædagogik, grundskoleregi, og 

gymnasiepædagogik’ og ‘dens betydning for samfundet i det hele taget’.  

 

* * * 

 

Det overordnede mål med Nærvær og eftertanke er at inspirere undervisere på alle 

niveauer til mere fællestænkning.  

Overførsel og tilegnelse af viden er vigtigt, men det er problematisk, hvis den 

erhvervede viden ikke bliver bearbejdet, så den også giver indsigt og har 

meningsstiftende betydning for den enkelte.  

Sådan en bearbejdning kaldet tænkning er ikke noget, der er forbeholdt eksperter.  

Vi er alle udstyret med et anlæg for at tænke, men et anlæg er kun et frø, og frø kan 

visne og gå tabt.  

Det menneskelige anlæg for tænkning skal plejes for at komme til udfoldelse. 

Man må lære at tænke, selvom – eller præcis fordi – tænkning er noget, man som 

menneske må forventes at være disponeret for.  

 

Denne tænkning og dette at lære den er noget, der med fordel kan praktiseres i 

fællesskab: igennem og i form af fællestænkning.  

Her melder laboratorie-termen sig igen, og tanken om ‘mesterlære’ er også vigtig.  
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Jeg sigter til det dialogiske samarbejde imellem nogen, der har arbejdet med at lære den 

omtalte tankekunst, og andre, der med samarbejdet får mulighed for selv at lære den.  

Et samarbejde, i hvilket nogen ved mere end andre, men ingen er alvidende. 

Og hvor alle kan lære nyt, også den erfarne, fordi fokus er på det undersøgte emne eller 

spørgsmål – ikke på hinanden og indbyrdes magtforhold eller eksterne krav og 

læringsmål.    

 

Sådan en tænkende udvikling af indsigt er vanskeliggjort i vore dages 

kompetencefikserede uddannelsessystem. 

Men det gør det bare endnu mere vigtigt, at flere står sammen om at give tænkningen 

en chance ved at give den plads i undervisningen – på alle niveauer i hele systemet.  

For selvom det kun er nogle af os, der skal være forskere, vil alle profitere af det, hvis 

flere får mulighed for at udvikle deres evne til at tænke. 

Og det er noget, der kræver eksperimenterende dialogbaseret undervisning, for det 

forudsætter æstetisk læring. 

 

Denne læring er som antydet mere beslægtet med det, der tidligere blev kaldt ’dannelse’ 

end det, der i dag som regel forstås ved ’læring’. 

Hvormed ikke er sagt, at den æstetiske læring, der altså egentlig er æstetisk dannelse, 

ikke også omfatter dette at lære noget om noget og dermed også et vist mål indlæring. 

Men der er sagt noget om den etos, der er forbundet med denne læring – eller dannelse 

– og som anslås allerede med den første tekst i Nærvær og eftertanke.  

En tekst, der hedder ”Eksemplets magt”, og som jeg nu vil slutte med: 

 

Det er mange år siden – det var i 1990 – men jeg husker stadig den forårsdag. Igennem 

nogle måneder havde jeg undervist en flok idéhistoriestuderende. Denne dag var sidste 

gang, vi mødtes, og vi gjorde noget ekstra ud af det: Vi tilbragte dagen med at diskutere 

hinandens tekster, lavede mad og spiste sammen om aftenen.  

Jeg har glemt, hvor mange studerende, der var, men i hvert fald for mange til at vi 

kunne være i min lejlighed, så vi opholdt os i en af deltagernes gamle villa. Nu var det 

aften, og snakken gik, og jeg undrede mig.  
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I instituttets læseplan havde jeg kaldt kurset “Filosofisk æstetik”, men også 

annonceret, at det ville omfatte “diskussion af forholdet imellem filosofi og litteratur 

samt undersøgelse af forskellige genrers formsprog. Som et vigtigt element i 

undervisningen eksperimenteres [der] med genreskelsnedbrydende former som 

dialogen, brevet, aforismen, fragmentet, essayet”.  

Med denne kursusbeskrivelse kunne de studerende ikke forvente, at jeg docerede 

hele foråret. De skulle selv i sving, og de skulle nærmere bestemt eksperimentere med 

udtryksformer, de ikke var vant til at benytte sig af. Men det var alligevel påfaldende, 

hvor beredvilligt de havde kastet sig ud i dette. Ingen havde svigtet opfordringen om at 

skrive små tekster af en essayistisk, aforistisk eller fragmentarisk karakter. Alle havde 

derimod demonstreret et lidenskabeligt engagement.  

Som afslutning samlede jeg produktionen i et kompendium og bad de studerende 

om at forholde sig til hinandens tekster. Dagen i den studerendes villa havde vi netop 

tilbragt med dette, og det var ikke mindst forløbet denne dag, der vækkede til eftertanke. 

Jeg undrede mig over, med hvilken interesse og finfølelse de studerende havde 

kommenteret hinandens tekster.  

 

Før dagens arrangement havde jeg naturligvis givet udtryk for, at deres kritik skulle 

være konstruktiv. Formentlig havde jeg også fortalt om forskellige former for kritik, 

herunder de tidlige tyske romantikeres kritikbegreb. Men dagen igennem havde de 

studerende leveret en anskueliggørelse af, hvad konstruktiv kritik er, som langt overgik 

enhver mulig forventning. 

Det var betagende, og som vi sad der om aftenen, gav jeg over for en af de unge 

kvinder på holdet udtryk for, hvor imponeret jeg var. Hun betragtede mig imidlertid 

med en undren, der formentlig overgik min, og svarede: “Det er da ikke så mærkeligt. 

Når du turde, turde vi også.” “Turde hvad?,” spurgte jeg forvirret. “Ja, når du turde vise 

dine tekster og kritisere dem, var der jo ikke noget for os at være bange for,” sagde hun 

og sigtede til den måde, kurset var begyndt på.  

Jeg havde indledt kurset med at præsentere tre kulturjournalistiske artikler, som 

jeg havde skrevet efter en udlandsrejse, og hvoraf én umiddelbart var blevet trykt, en 

anden havde krævet bearbejdning, og den tredje ikke var trykegnet. Jeg havde 
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analyseret teksterne, peget på fortrin og mangler og forklaret, hvorfor jeg også selv 

mente, at den tredje ikke kunne offentliggøres.  

Ifølge den unge kvinde havde dette bevirket, at de studerende fra begyndelsen 

havde haft et frygtløst forhold til at skrive og til at give og modtage kritik. Hun 

opfattede det som et genialt greb og en selvfølgelig forklaring på kursets succes. For 

mig var det bare et indfald. Kurset skulle begynde på en måde, og det gjorde det så på 

den facon, der faldt mig mest naturligt. Ideen om at lægge ud med en kritisk 

præsentation af egne tekster havde ikke kostet mange overvejelser, og den var ikke 

bundet op på en etableret teori om pædagogik. 

 

Mod og klogskab betragtede den studerende det som, men jeg vil sige tillid. Ikke 

selvtillid, hvad mange måske ellers vil tro, dvs. tilstrækkelig overbevisning om egen 

dygtighed til at turde stille andet end det perfekte til skue. I hvert fald ikke kun 

selvtillid, men også tillid, nemlig til de studerende.  

Det er en afgørende, men overset faktor, at man som underviser har eller bør have 

tillid til dem, man underviser. Undervisning forudsætter tillid til, at andre ønsker at lære 

noget, og at de selv har tillid til, at de kan lære noget af én.  

Det ville have været risikabelt at præsentere de studerende for en ufuldkommen 

tekst og selv pege på dens mangler, hvis ikke jeg ikke havde tillid til, at de ville 

fokusere på sagen frem for personen. Men hvis jeg havde tillid til, at de ville 

koncentrere sig om teksten frem for mig, kunne vi finde sammen om at udforske noget 

uden for os selv, hvis udforskning kunne berige begge parter.  

Sådan en tillid har sikkert noget at gøre med det, K.E. Løgstrup kaldte ‘spontane 

livsytringer’. Han mente, at vi som mennesker er skabt til at møde hinanden i tillid, og 

at den mistillid, vi alligevel erfarer, er mindre grundlæggende. Mistilliden er en 

forvrængning af tilliden.  

Når man som underviser har tillid til sine studerende, og resultatet er gunstigt, 

skyldes det dog næppe kun spontan livsytring. I den situation har man nemlig ikke kun 

tillid til, at de ønsker at lære, men også tiltro til, at de vil foretage den mimesis, der er 

forudsætningen for at lære. Man har tiltro til, at de vil gøre, som man selv gør. Tilliden 

til de studerende er forbundet med en tiltro til, at såfremt man selv fokuserer på sagen, 
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udviser lydhørhed og forholder sig konstruktivt, vil de gøre det samme. Man forlader 

sig på eksemplets magt. 

   


