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»Mange pædagogiske teoretikere har en tilbøjelig-

hed til elegant at svinge sig op i abstraktionernes

sfære... Men der findes også pædagogiske teoreti-

kere af en anden indstilling, teoretikere med en

videre horisont og med dybere forståelse af realite-

terne i undervisning og opdragelse. De er ofte vel-

skolede i historisk og filosofisk henseende. Professor

i pædagogik ved Københavns universitet, Knud

Grue-Sørensen, har i de sidste årtier været den for-

nemmeste repræsentant for denne gruppe i Norden.

Efterslægten gør klogt i at tage god vare på den arv,

han efterlader.«1

Sådan skrev professor Thorstein Harbo i det fest-

skrift, som udkom i anledning af Grue-Sørensens 70

års fødselsdag. Man kan næppe sige, at eftertiden

har værnet særlig meget om denne arv, hvis man

måler den med kendskabet til Grue-Sørensens

pædagogiske forfatterskab. Et kendskab der stort set

begrænser sig til hans trebindsværk ’Opdragelsens

Historie’ og eventuelt til opslagsværket ’Almen

pædagogik’. At han i mange tilfælde foregreb dis-

kussioner, som den pædagogiske forskning først i

den senere tid har rettet sin opmærksomhed på, er

forbigået af den bredere pædagogiske fagkreds. På

samme måde som man dengang ikke tog synderlig

notits af hans kritik mod en pædagogik, der i alliance

med empiriske videnskaber antog ’pædagogisk

magtfuldkommenhed’. 2 Grue-Sørensen anså sig selv

som pædagogisk kritiker med en forpligtigelse på

praksis, medens hovedparten af hans fagkolleger

stemplede ham som en teoretisk ’skrivebordspæda-

gog’ fjern fra den såkaldte virkelighed. Andre, ek-

sempelvis K.E. Løgstrup, forholdt sig her mere nuan-

ceret og kritiserede blandt andet Grue-Sørensen for

at indtage en værdifri og neutral pædagogisk posi-

tion. 3 En kritik hvis berettigelse afhænger af, hvad

man forstår ved en normativ pædagogik. Anerken-

der man kritikken som værdifuld, især i en tid

præget af ideologier, rammer Løgstrups kritik forbi.

Dog, som sagt, kommer det an på, hvad man mener,

pædagogikken kan og også burde gøre. Eller sagt på

en anden måde: hvor man sætter pædagogikkens

grænser. Et spørgsmål Grue-Sørensen ikke blot pro-

blematiserede i pædagogiske artikler, men tillige

også – omend mere implicit end eksplicit – i sine eti-

ske og filosofiske afhandlinger. Forstår man pæda-

gogisk filosofi som det vidensområde, der kritisk be-

lyser pædagogikkens egne begreber og afgrænsning

til andre videnskaber som sociologi, psykologi og

antropologi, så kan man med rette betegne Grue-

Sørensen som pædagogisk filosof. Dog ikke af den

karakter, der gennem bestemte filosofiske retninger

udleder velmente pædagogiske råd, og heller ikke af

den retning, der ophøjer filosoffer til pædagogiske

forbilleder. Lige så lidt som filosofien skal pædago-

giseres, skal pædagogikken filosoferes. 

Fornuftens selvtillid og refleksivitet 

Grue-Sørensens forfatterskab er tæt forbundet med

Leonard Nelson (1882-1927), der i sin kritiske filo-

sofi griber tilbage til både de platoniske dialoger og

til kantianeren J.F. Fries (1773-1843) formulering om

fornuftens selvtillid (Das Selbstvertrauen der Ver-

nunft). Spørgsmålet om sandhedens objektivitet kan

ifølge Nelson ikke afgøres af nogen erkendelses-

teori. Tværtimod har vi en umiddelbar følelse eller

interesse i sandheden, som vi først i kraft af refleksi-

onen kan få klarhed og vished om. For Nelson er det

derfor muligt at nå til en objektiv etisk fordring, som

han med udgangspunkt i Kants kategoriske impera-

tiv kalder for en afvejningslov: »Handle nie so, daß

du nicht auch in deine Handlungsweise einwilligen

könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffe-

nen auch deine wären.« 4

I ’Vor tids moralskepticisme’ knytter Grue-Søren-

sen an til Nelsons begrundelse af en objektiv etik.

Også for Grue-Sørensen er det muligt at tale om ob-

jektive værdier, vi i kraft af vores væren menneske

kan indse og forpligte os på. »Ja opgiver vi Troen der-

paa, forskriver vi os til blinde Naturkræfter, de være

sig nu af sjælelig, social eller anden Art, og giver vor

Menneskelighed og Fornuft til Pris.« 5 Med udgangs-

punkt i den politiske situation i slutningen af 30´erne,

er det rystende, hvor meget ret Grue-Sørensen fik.

I disputatsen ’Studier over Refleksivitet’ nuancerer

og videretænker Grue-Sørensen fornuftens selv-

tillid. Der findes fænomener i verden, der har en så

ejendommelig struktur, at de kan »rette sig mod sig

selv, kan bringes i anvendelse på sig selv eller for-

holde sig til sig selv.« 6 I og med sproget kan vi tale

om sproget, ligesom vi i bevidstheden er os selv be-

vidst. Og hvor vi erkender noget, er det altid også en

selv-erkendelse, fordi det er os selv, der har erkendt.

Bag om refleksiviteten kommer vi ikke, den har, for

nu at bruge et nelsonsk udtryk, selvtillid. Det betyder

for Grue-Sørensen ikke, at den er autopoietisk –

tværtimod. Uden en verden vi kunne erkende, ville vi

ikke opnå erkendelse eller bevidsthed om os selv.

»Det er altid i forbindelse med, at bevidstheden har

andet, oplever andet, at den også har sig selv.« 7 Men

det betyder så på den anden side heller ikke, at ver-

den så at sige dikterer vores bevidsthed. Vores re-

fleksive grundvilkår betyder hverken, at vi konstru-

erer verden ud af den blå luft, lige så lidt som vi blot

er et produkt af verden. Hvor mennesket derfor i mø-

det med verden opnår indsigt og forståelse, bekræf-

ter det samtidig sin refleksive erkendelsesfrihed. Det

er allerhøjst pædagogisk relevant, fordi det samtidig

udtrykker pædagogikkens begrænsning. »Ganske

vist, vi ser os om efter metoder til at lære folk at

tænke rigtigt og komme til rigtige anskuelser, og det

betyder, at vi lægger årsager og betingelser således

til rette, at rigtig tænkning og rigtig anskuelse må

blive den sandsynlige virkning deraf, kort sagt, vi for-
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4) Nelson, L.: Kritik der praktische Vernunft, s. 133, Bind IV i L.
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Den 21. januar ville pædagogikforskeren Knud

Grue-Sørensen være fyldt 100 år. I dag er han

mere eller mindre glemt.

Det vil Asterisk gerne råde

bod på med to  tekster af

et par mennesker, der har

kendt ham godt på hver

sin måde.
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årsager.« Stiler man dog efter indsigt og selvstændig

dømmekraft, så må den pædagogiske proces aner-

kende, »at de pågældende menneskers dømmen,

deres sigen ja og nej, deres accept eller afvisning af

forskellige domme finder sted på basis af en spon-

tan tænken og indsigt – spontan kaldet, fordi dens

årsag er (og det vil næppe være for meget sagt: vil

forblive) skjult for os«. 8 Også barnet har en erken-

delsesfrihed, man ikke med ’klasserumsobservatio-

ner’ eller ’iagttagelse af egen iagttagelse’ kommer på

sporet af. Her slutter empirien, og her starter den

pædagogiske filosofi. 

At ville tvinge til frihed 

Når friheden er et konstitutivt fænomen i barnets

erkendelse og læringsproces, bliver det paradoksalt

at ville tvinge barnet til frihed. Pædagogikkens para-

doksale struktur finder Grue-Sørensen ligeledes hos

L. Nelson, der bemærker, at pædagogikkens pro-

blem ligger i, at den gennem en ydre bestemmelse

vil opdrage barnet til ikke at lade sig bestemme af en

ydre bestemmelse. 9

For Grue-Sørensen er det i første omgang ikke et

problem i praksis, men et teoretisk problem, fordi

dets løsning betinger, at man i det hele taget kan

legitimere pædagogikken. For hvis den pædago-

giske henvendelse ikke kan begrundes principielt, vil

det medføre, at den kan bruges og misbruges til

snart det ene, snart det andet. Set ud fra et empirisk

perspektiv kan et sådant spørgsmål slet ikke dukke

op, da dets sigte er det, som er, og det, som kan

blive. Men om det også er fornuftigt, og set ud fra

barnets perspektiv også retfærdigt, kan ikke afgøres

ad den vej. Fordi pædagogikken altid foregriber bar-

nets fremtid, kræves en pædagogisk filosofisk be-

grundelse, der kritisk kan vurdere, om det, som

gøres, også er værdifuldt og legitimt. Grue-Sørensen

har i hele sit pædagogiske forfatterskab mere eller

mindre kredset om dette paradoks. Ikke for at be-

drive ’skrivebordspædagogik’ eller for at være

’værdi-neutral’, men for at grunde den pædagogiske

praksis på et rationelt fundament, så den hverken

ender i irrationelle idealforestillinger eller i pragma-

tisk tilpasning og socialisering. 

At lære og at lære at kende 

På samme måde som Grue-Sørensen op gennem

70´erne kritiserede pædagogikkens ’realistiske ven-

ding’ forholdt han sig skeptisk over for 80’ernes be-

gyndende fokusering på læringsbegrebet. Allerede i

1972 behandler Grue-Sørensen fænomenet ’at lære’

og kritiserer den stigende tendens til at gøre sam-

fundet til et ’lærende samfund’. Hvor der ikke mere

består en forskel, »mellem de vidende og de videns-

søgende eller – trængende; mellem de oplyste og

de endnu uoplyste; mellem de kunnende og de

endnu ikke kunnende«, bliver pædagogikken græn-

seløs. 10 Livslang læring slår om til livslang umyndig-

hed, når det for mennesket ikke mere er muligt selv

at afgøre, hvornår det vil lære og hvornår ikke. 

Grue-Sørensens tidlige interesse i læringsbegreb-

et er mødet med I. Schefflers bog ’The Language of

Education’. Bogen indleder pædagogikkens ’sprog-

lige vending’, og på mindst to områder så Grue-

Sørensen dens relevans. For det første dens be-

grebsafklaring og begrebsanalyse, som for den

pædagogiske praksis var mindst lige så vigtig som

for den teoretiske diskurs, og for det andet anerken-

delsen af, at sproget er meningsbærende. Ifølge

Grue-Sørensen har sproget på grund af sin refleksive

struktur allerede erkendt for os. Hans indvending

mod den analytiske filosofi er dog, at den i stedet for

at løse problemer kun opløser dem. 11 Lidt forenklet

sagt: hvad sproget ikke har sprog for er ikke virkeligt. 

I forsøget på analytisk at afdække fænomenet ’at

lære’ præsenterer Grue-Sørensen seks forskellige

betydninger, som han sammenfatter i to overord-

nede kategorier. Således er der forskel på, om barnet

lærer verden at kende eller lærer at begå sig i denne

verden. »Forsøgsvis kunne man nu sige, at verden

med alle dens kvaliteter og strukturer, dens fæno-

mener og genstande og deres indbyrdes sammen-

hæng ’lærer man at kende’, og deraf bliver det er-

kendelse. Men at begå sig i denne verden, og dette

i øvrigt både fysisk, socialt og sprogligt, det er noget

man ’lærer’ (i det omfang hvor ikke allerede færdige

biologiske mekanismer bestemmer éns reaktion).«12

Forskellen mellem ’at lære’ og ’at lære at kende’ er

begrundet i dens rettethed. I det første tilfælde er

læringsprocessen bundet til barnets egen refleksive

proces – hvor det må lære at svare for sig selv – i det

andet tilfælde af genstandens struktur – hvor det må

tage ved lære af indholdet. 

Et udblik 

Da Grue-Sørensen døde i 1992, blev det stort set for-

bigået af den bredere pædagogiske fagkreds. Samti-

den havde for længst bevæget sig over i en skole-

pædagogik, der mente at kunne undvære en

pædagogisk filosofisk kritik. At det var en uholdbar

antagelse, ved vi i dag, uden vi dog dermed også har

fundet balancen mellem kritik, teori og praksis.

Måske står vi i dag med det problem, at vi har for lidt

kritik, for meget teori og har efterladt praksis til sig

selv. I den kombination står den teoretiske dør til

praksis på vid gab uden et kritisk filter. Det kan teo-

rien komme langt med, men om det for et bredere

udsyn også har mening er en anden sag. Her tilbyder

Grue-Sørensen ikke løsninger, men udfordringer.

»Kunsten er i mange tilfælde ikke at beherske en

teknik til løsning af disse eller hine spørgsmål, men

at kunne stille gode og væsentlige problemer, at

kunne spørge rigtigt.« 13 y

Da Knud Grue-Sørensen døde i 1992 blev det stort set forbigået af den bredere pædagogiske fagkreds. Samtiden havde

for længst bevæget sig over i en skolepædagogik, der mente at kunne undvære en pædagogisk filosofisk kritik.
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10) Grue-Sørensen, K.: Refleksioner over voksenpædagogik og Life-
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11) Grue-Sørensen, K.: Pædagogik og moderne filosofi, i Pædagogik
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forlaget, Oslo 1979 

13) Grue-Sørensen, K: En indvielse, i Årbog for Dansk Skolehistorie, 1969
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Af Alexander von Oettingen, ph.d studerende ved Institut

for pædagogisk filosofi, ansat ved CVU-Sønderjylland, 

Enhed for Professions- og Praksisforskning. Forfatter til

’Det pædagogiske paradoks’, Klim 2003.


