
Ordet skal bruges som sværd

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Det vakte en del opsigt, da den tyske avis Welt Am

Sonntag i efteråret 2001 kunne berette, at palæsti-

nensiske skolebøger indeholdt jødefjendtligt ind-

hold. Af undervisningsmaterialet fremgik det blandt

andet, at der ikke fandtes et alternativ til Israels øde-

læggelse, og at jøder var svigefulde og illoyale. Når

historien vakte bestyrtelse, var det især, fordi skole-

elever tilsyneladende kan uddannes, lære at læse og

skrive, uden at det fører til øget fred og tolerance.

Ifølge lektor Ove Korsgaard viser de palæstinensiske

skolebøger ligesom tilsvarende eksempler fra Israel

og Balkan, at pædagogik og krig nødvendigvis ikke

er antagonistiske størrelse. Uddannelse i sig selv for-

hindrer ikke automatisk udbrud af krige og konflik-

ter. For at uddannelse skal føre til fred, skal man

have viljen til at bruge sin viden i fredens og den

gode sags tjeneste.

»Man kan sammenligne viden med en økse, der

kan bruges til såvel at kløve brænde som til at slå

ihjel med. Hvordan den bliver brugt afhænger ikke af

viden, men af vilje. Først hvis viljen tilføres en etisk

dimension, baseret på universelle, humanistiske og

almenmenneskelige principper er der ifølge dannel-

sesteorien tale om dannelse. Dannet vilje er at bruge

øksen i menneskehedens tjeneste.«

Vaccination mod krig

Ifølge Ove Korsgaard har skolebøger i Danmark også

været nationalistiske – og nogle er det måske stadig

– men der er ikke så grove eksempler, som man for

eksempel har set det på Balkan, i Israel og Palæstina.

»Det er, når skolebøgerne mister forbindelsen til de

almenmenneskelige principper, at de bliver nationa-

listiske og tegner fjendebilleder af modparten. Na-

tionalisme og demokrati opstod historisk set sam-

tidig og må betragtes som en slags tvillingebrødre.

Nationalisme handler om at definere et folk ved at

distancere sig i forhold til andre. Demokratiet er på

samme tid afhængigt og truet af folket. Afhængigt

fordi demokrati forudsætter et folk (et demos), og

truet fordi nationalisme kan undergrave de univer-

selle principper, som demokratiet også bygger på.«

På spørgsmålet om, hvorvidt mere uddannelse er

en garanti for færre konflikter, siger Ove Korsgaard,

at det er en historisk kendsgerning, at viden ikke i sig

selv fører til fred. 

»Nazismen er jo et interessant, men skræmmende

eksempel på, at et oplyst folk med skolegang, univer-

siteter og nobelpristagere alligevel endte med at

sende jøderne til Auschwitz. Hvad nazisterne mang-

lede, var viljen til at bruge øksen på en dannet måde«.

Men Ove Korsgaard tilføjer, at det ifølge den ame-

rikanske politiske filosof John Rawls også er en

kendsgerning, at demokratier siden 1800-tallet ikke

er gået i krig med andre demokratier. Det ser ud til,

at demokratiets viljesdannelse er med til at vacci-

nere os mod at bekrige hinanden. 

»Tidligere var det jo utænkeligt at Danmark, Norge

og Sverige ikke gik i krig mod hinanden. I dag er det

modsat.«

Slavens og heltens fred

Men selv om uddannelse i demokratiske samfund

synes at spille en rolle for at sikre fredelig sam-

eksistens med andre demokratier, er moderne

pædagogik ifølge Ove Korsgaard gået for langt i

kampen for en konfliktfri tilværelse. Dermed ligner

moderne pædagogik fredbevægelserne, fordi det let

kommer til at handle om at skabe fred for enhver

pris, uden at skele til fredens karakter.

»Moderne pædagogik er meget konfliktsky og har

som ambition at neddrosle så mange konflikter som

muligt og skabe konsensus ud fra den betragtning,

at jo mindre konflikt, desto mere fremmer man

freden. Men man har vanskeligt ved at forholde sig

det faktum, at fred og fred er to forskellige ting.

Grundtvig siger, at der er forskel på gravens fred og

livets fred, ligesom der er forskel på heltens fred og

slavens fred. 

I moderne pædagogik og fredsbevægelserne siger

man, at fred er godt, men man tager ikke det næste

skridt – at fred kan være en problematisk størrelse,

hvis den er baseret på undertrykkelse og uretfærdig-

hed,« siger Ove Korsgaard.
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»Man kan sammenligne moderne
pædagogik med fredsbevægelserne.
Man siger, at fred er godt, men fred kan
være en problematisk størrelse, hvis
den er baseret på undertrykkelse og
uretfærdighed.«
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Hvis konflikter og ufred trives i et miljø præget af uvidenhed, må uddannelse være forudsætningen for øget fred. Men så enkelt

forholder det sig ikke, siger lektor Ove Korsgaard fra Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Fred og uddannelse er ikke entydige størrelser, og den sondring har moderne pædagogik ikke taget højde for.
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»Hvis freden skal etableres for enhver pris, risikerer

man at acceptere – og det kan måske lyde lidt vold-

somt – løgn og bedrag. Nogle gange kræver det

måske en konflikt at sige, at et barn lyver eller har

været gemen,« fortæller Ove Korsgaard.

Den livgivende kamp

Ifølge Ove Korsgaard har moderne pædagogik svært

ved at forholde sig til de to forskellige former for

fred, fordi pædagogikken er så fokuseret på at undgå

konflikter, mobning og slåskampe mellem børn.

»Moderne pædagogik er på mange måder et sym-

patisk projekt, men det sympatiske er ikke nødven-

digvis altid godt«, siger lektoren, der har svært ved at

give entydige forklaringer på, hvorfor pædagogikken

er endt dér.

»Jeg tror, det hænger sammen med, at den kul-

turrelativistiske anskuelsesmåde er blevet mere ud-

bredt, og at autoriteter betragtes som problemati-

ske. Alle synspunkter skal høres, og vi ikke kan tillade

os at være dommere over andre mennesker. Det be-

tyder imidlertid, at man skjuler det forhold, at kamp

og konflikter kan være nødvendige for at gøre op

med vaner og normer, som er problematiske i for-

hold til det overordnede mål.« 

Når Ove Korsgaard bruger ordene ‘konflikt’ og

‘kamp’, understreger han, at han skelner mellem

kamp med ord og kamp med sværd. Kamp med

sværd er ifølge international ret kun tilladt i selvfor-

svar. Kampen skal føres på det idemæssige og ånd-

elige plan, og det er en kamp, vi bør opfatte som nyt-

tig og livgivende.

»Problemet er, at vi er så bange for, at der skal ud-

bryde kamp med sværd, at vi bliver bange for kamp

i det hele taget.«

Den halve Hal Koch

En af de personer, der blandt pædagoger er blevet

taget til indtægt for at repræsentere den ubetingede

tolerances synspunkt, er teologen Hal Koch. Men

ifølge Ove Korsgaard havde Hal Koch også en bety-

delig skepsis over for begrebet tolerance, fordi sand-

heden ifølge Koch er intolerant.

»Ligesom Martin Luther skelnede Hal Koch mel-

lem det verdslige rige og åndens rige. I åndens rige

skal der være kamp mellem sandhed og løgn. Hvis

der ikke er det, kan man ikke opretholde det andet

rige – tolerancens og demokratiets rige – hvor man

ikke bruger sværdet. Ordet skal bruges som sværd

for at undgå at bruge det fysiske sværd. Det er sådan

Hal Koch og Grundtvig tænkte – og det er sådan den

moderne pædagogik ikke tænker. Når Hal Koch be-

tragtes som repræsentant for tolerancen, er det

fordi, man kun har læst den halve Hal Koch. Man har

ikke taget i betragtning, at tolerance og tolerance er

to forskellige ting. Tolerance betyder, at mangfoldig-

hed skal accepteres i demokratiet, men det forud-

sætter, at man i tolerancens hellige navn ikke accep-

terer løgn og bedrag i åndens rige.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk
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Ordet skal bruges som sværd

Lektor Ove Korsgaaard

Institut for pædagogisk filosofi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

»Når den moderne pædagogik bruger
Hal Kock som repræsentant for toleran-
cen, er det fordi, man kun har læst den
halve Hal Koch.«


