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»Jeg kom først i nær kontakt med Grue-Sørensen

som magisterstuderende fra efteråret 1964 til foråret

1971; derefter fra 1972 som kollega til ham ved det

daværende Institut for teoretisk pædagogik, og til

han gik af i 1974. Vi holdt desuden forbindelsen til

hinanden til hans død i 1992.

I efteråret 1964 var institutstrukturen endnu ikke

indført ved Københavns Universitet. Lærerne var der

kun til timerne og gik igen. Der fandtes et lærer-

værelse i hovedbygningen, og i studenterkantinen,

’Kannibalen’, var der et særligt lokale, hvor de lærere,

der var inde, kunne spise frokost sammen, men

Grue-Sørensen havde dog tilkæmpet sig et lille kon-

tor oppe under taget inde i Studiegården. Det kunne

være svært at finde ham dér, når man søgte lidt vej-

ledning. Og når det endelig lykkedes, indskrænkede

den sig i reglen til et par sproglige rettelser samt an-

befaling af en bog, som man så gik hjem og læste.

Magisterstudierne var først og fremmest selvstudier.

Undervisning og vejledning blev ikke tillagt den store

betydning. Den undervisning, der var, bestod til

gengæld i et flerårigt forløb, hvor man gradvis blan-

dede sig mere og mere i samtalen, efterhånden som

selvstudierne gav én fast grund under fødderne.

Stoffet krævede tid til fordøjelse! Det var vel også

grunden til, at han var modstander af det 2-årige

bifagsstudium i pædagogik, der senere blev indført.

Forelæsningerne fandt sted i Studiegården. Her

mødtes et mindre hold af magisterstuderende – og

interesserede i øvrigt. Alle forelæsninger var åbne.

De henvendte sig i lige så høj grad til den almene of-

fentlighed som til de studerende. Man behøvede

ikke at være optaget i matriklen for at lytte på. Det

blev først aktuelt, hvis man fandt på at gå til eksa-

men. Vi var nogle stykker på holdet, der hurtigt fandt

ud af, at Grue-Sørensen altid gik ned i Studiegårdens

’Frokoststue’ og drak en kop kaffe, en halv time før

undervisningen skulle begynde. Her mødtes vi så

under mere uformelle former. Det var ved disse lej-

ligheder, at jeg også lærte ham at kende som en per-

son, der fulgte godt med i tidens diskussioner af en-

hver art. Det var i høj grad nutidige emner, der blev

taget op, og indimellem blev der uddelt drøje, sar-

kastiske hug til tidens pædagogiske koryfæer og

dårskaber. Som studerende nød vi disse stunder. I

grunden tror jeg, at de prægede os lige så meget

som selve undervisningen.

Klædte os godt på

Forelæsningerne var tilrettelagt på den måde, at vi

om torsdagen havde ’Pædagogikkens historie’. Vi

arbejdede os igennem ‘Opdragelsens historie’ fra

bind 2, og når vi nåede til en person i historien, der

havde gjort sig bemærket ved et pædagogisk

‘hovedværk’, som for eksempel Comenius’ ’Grosse

Didaktik’, Rousseaus ’Emile’, Herbarts ’Umriss päda-

gogischer Vorlesungen’ eller Deweys ’Democracy

and Education’, standsede vi op og læste dem og

diskuterede dem afsnit for afsnit. Det var et program,

der i tid stort set svarede til et magisterstudium. 

Om tirsdagen var idehistorien lagt på hylden, og vi

bevægede os ud i fagets øvrige discipliner. Grund-

bøgerne bestod af klassiske og moderne værker

inden for psykologi (især), sociologi eller filosofi. Jeg

husker forfattere som Brubacher, Scheffler, Peters,

Elvin, Duncker og samlinger af centrale artikler, ofte

i Penguin serien. Grue-Sørensen mente, at hvis man

virkelig ville, kunne man langt hen ad vejen lægge

værker fra de dengang fremragende og billige serier

som Reclam og Penguin til grund for et helt pæda-

gogisk studium. 

Det var ikke alle, der havde tålmodighed til dette

program, men de, der holdt ud, fik lagt en god faglig

bund. Jeg tror, at vi alle, når vi senere kom lidt rundt

i verden, som regel følte os godt klædt på til opga-

verne hjemmefra.

Om undervisningen hine tirsdage og torsdage er

der i øvrigt at sige, at de ikke ændrede sig meget

over årene, undertiden var de meget inspirerende,

undertiden mere rutineprægede. De kunne være

tekstnære, eller de kunne være præget af den store

baggrundsviden, når det greb ham, eller han blev

presset. Dagens tekst var ofte kun et springbræt for

diskussionen eller for egne betragtninger, og den

studerende, der forventede at forlade timen med fyl-

dige noter, måtte ofte gå skuffet bort. Men over

årene satte det hele sig alligevel i os studerende som

en særlig habitus. Grue-Sørensen var en mester i at

causere over betydningsnuancer i de grund-

læggende pædagogiske begreber og i at finde ram-

mende eksempler frem, der levendegjorde og illu-

strerede de forskellige betydninger. Denne måde at

arbejde på kommer efter min mening klarest til ud-

tryk i den lille perle ’Refleksioner over begrebet ’at

lære’, som han i 1979 offentliggjorde i festskriftet for

Sandven, professor i pædagogik ved universitetet i

Oslo. Den placerer ham som en fornem repræsen-

tant for den begrebsanalytiske tradition i dansk

pædagogik. 

Og mon ikke den kritiske holdning, som han også

repræsenterede, i sidste instans udsprang af en dyb

respekt for common sense? Han var velbevandret i
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al teori, men blev aldrig ancilla, dvs. tjenestepige for

en bestemt teori. Når teorien havde talt, blev den

efterfølgende anskuet i lyset af en common sense

betragtning. Passede den ind i helheden? Han for-

søgte aldrig at trække sine personlige holdninger

ned over hovedet på os studerende. Som lærer lå

det ham tydeligt mere på sinde at få bibragt os fa-

gets foundations i deres fulde udstrækning. Hvilken

vej vi derefter fulgte, måtte blive vores egen sag.

Jeg mindes ikke, at han gennem alle årene overho-

vedet aflyste en forelæsning – om det så stormede,

sneede eller regnede. Forelæsningerne begyndte til

tiden og på samme måde, hvad enten der var tre el-

ler 30 studerende mødt op. Grue-Sørensen levede

og arbejdede meget regelmæssigt. Mødte på ar-

bejde kl. 9 og gik hjem kl. 16, ofte med bemærknin-

gen til dem, der sad tilbage: ‘I arbejder for meget’.

Når vi fordybede os i faglitteraturen, kunne der falde

bemærkninger som: ‘Du læser for meget tysk, det er

begyndt at påvirke dit sprog’ eller ‘Det er undertiden

vigtigere, hvad der læses uden for faget end i faget’.

Han så gerne, at vi bestræbte os på at udtrykke os på

et klart og forståeligt dansk, men advarede os sam-

tidig om, ‘at hvis du udtrykker dig for klart og tyde-

ligt, tror folk ikke, det er videnskabeligt’. 

Ætsende og polemisk

Da institutstrukturen blev indført, fik faget sit eget

institut i Linnésgade. Jeg husker herfra den tale, han

holdt om faget og det fremtidige institut ved en lille

højtidelighed i anledning af dets åbning (offentlig-

gjort i ’Årbog for Dansk Skolehistorie 1969’) og gen-

nemgangen af Deweys værk ’Democracy and Edu-

cation’. Da jeg selv blev tilknyttet instituttet i 1972 var

det flyttet til St. Kannikestræde i indre by. Det var her,

han skrev sin ’Almen Pædagogik’. Det er et alder-

domsværk og virker måske af den grund ikke så let-

flydende og velskrevet som ’Opdragelsens historie’,

men de fleste af artiklerne er ikke desto mindre lige

så vedkommende i dag som den dag, de blev skre-

vet. Han deltog engageret i formuleringen af de te-

maer, der blev taget op i tidsskriftet ’Pædagogik’,

som instituttet udgav 1971-78 med lektor K. D. Wag-

ner som redaktør. 

Han var yderst beskeden i sin personlige fremtræ-

den, brillerede aldrig med sin viden, men lod dog

ofte sin sarkasme med hyppige indslag af selvironi

komme til udtryk. Vil man have et indtryk af den

store baggrundsviden, han i virkeligheden besad, er

det en god ide at se på de anmeldelser af faglittera-

tur, han gennem en årrække skrev i Berlingske Aften-

avis. Flere personer fra faget holdt avisen alene for at

læse disse anmeldelser. I et klart sprog formåede

han i kort form at ridse hele den faglige baggrund op

for det værk, han anmeldte. Det hører med i billedet,

at anmeldelserne undertiden – men langtfra altid –

kunne være ætsende. Som studerende tænkte vi

ofte med gysen på, hvad der ville ske, hvis han tog

den samme ragekniv i brug over for os, hvad der i høj

grad kunne være grund til. Men det skete aldrig. Han

var altid påfaldende lavmælt i sin kritik, egentlig

mere lyttende. Jeg tror, at den polemiske form, han

anvendte udadtil – hvor rammende den end var –

skaffede ham en del fjender og måske i nogen grad

afskar ham fra den indflydelse, han i virkeligheden

burde have haft.

Han rejste meget lidt, bortset fra et halvt års op-

hold i USA, hvor han færdigskrev sin filosofiske di-

sputats ’Studier over refleksivitet’ (1950). Deltog kun

i et par enkelte (komparative) konferencer og skrev

udelukkende på dansk. Der er ingen tvivl om, at dele

af hans produktion burde have været oversat til en-

gelsk, men tiden var en anden. ’Almen pædagogik’

blev oversat til svensk, og i Norge udsendtes på

Aschehougs forlag en samling af hans artikler

(1974). Han udnævntes tillige til æresdoktor ved

universitetet i Trondheim.

Jeg fandt egentligt aldrig rigtigt ud af, hvor han

stod politisk. Hans anskuelser gik ofte på tværs af de

politiske skillelinjer. I sit forhold til os studerende var

han åben og tolerant, alligevel blev hans bøger

noget nær hadeobjekter under ungdomsoprøret.

Han kom aldrig til at dele studendenteroprørets be-

undring for Marx, omtalte ham et par gange ned-

ladende som ’der rote Preusse’ (efter titlen på en

ældre tysk bog). Men hele den ståhej, der dengang

var om pædagogik, ledsaget af troen på, hvad der

kunne udrettes af mirakler til menneskehedens

frelse gennem pædagogiske foranstaltninger, var

ham inderligt imod. »Jeg er ved at save den gren

over, jeg selv sidder på«, kunne han selvironisk kom-

mentere sin egen virksomhed med. Eller han kunne

om den pædagogiske teori finde på at sige: »Dens

væsentligste funktion er at skyde balloner ned«. Og

balloner var der nok af, og er der stadig. 

I erindringen står han for mig som en god lærer,

ven og kollega, en skarpsindig analytiker og en fuld-

stændig fagligt ubestikkelig klippe, for hvem politisk

korrekthed, opportunisme og medløberi var ukendte

begreber. y

»I erindringen står han for mig som en god lærer, ven og kollega, en skarpsindig analytiker og en fuldstændig

fagligt ubestikkelig klippe, for hvem politisk korrekthed, opportunisme og medløberi var ukendte begreber.«

Af Thyge Winther-Jensen, professor ved 

Institut for pædagogisk sociologi ved 

Danmarks Pædagogiske Universitet
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