
Fem fede 
fra Biesta

Gimme
five!

”Dette har at gøre med spørgsmålet om, hvorvidt vi rent 
faktisk måler, hvad vi værdsætter, eller hvorvidt vi blot måler 
det, vi med lethed kan måle, og således ender med at 
værdsætte det, vi måler, dvs. det, vi kan måle.”  
 God uddannelse i målingens tidsalder, p. 24

”At starte en diskussion om god uddannelse kræver blot, at 
man stiller et enkelt spørgsmål: Hvad er uddannelse til for?”  
 God uddannelse i målingens tidsalder, p. 41

”Jeg er interesseret i uddannelse som en i sig selv kreativ 
‘handling’ eller – for at være mere præcis – i uddannelse 
som en skabende handling, hvor noget nyt, der ikke tidlige-
re eksisterede, bringes ind i verden.” 
 Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik, p. 27

”Det afgørende spørgsmål er med andre ord, hvorvidt vi 
giver læringsbegrebet en anonym, metafysisk magt, eller 
hvorvidt vi selv erobrer magten for at gøre læringen så 
stærk eller så svag, som vi ønsker, at den skal være – det 
vil sige arbejder for, at læringen kan arbejde for os i stedet 
for, at vi arbejder for læringen, hvis et sådant udtryk giver 
mening.” 
 Den smukke risiko i uddannelse og pædagogik, p. 109

”Vi kunne endda spørge til, hvorvidt den endeløse strøm af 
arbejdspapirer og individuelle- og gruppeopgaver, som har 
invaderet vor tids klasseværelser – fra førskole til universi-
tet – ikke har trivialiseret undervisning og blot har gjort det 
til travlt arbejde.” 
 Undervisningens genopdagelse, p. 71

Klik på citatet og læs mere!



High
five!

På forsiden af denne flyer har vi samlet fem 
tankevækkende citater fra Biestas bøger. Du kan 
nøjes med at læse dem og tænke over, hvad de 
betyder. Eller du kan gå ind på vores hjemmesi-
de og klikke på citaterne. Så dukker siden med 
citatet op. Det er naturligvis fremhævet med fed, 
sådan at du let finder det. Du kan så gå lidt på 
opdagelse i den omgivende tekst. Vi har valgt 
et par sider ud, sådan at du får fornemmelsen af, 
hvordan Biesta tænker og skriver. Hvis du gør 
det med alle fem citater, er du allerede godt i 
gang med at studere Biestas værker.
 
Måske er du dermed også i gang med at 
forberede foredrags- og debatarrangementet 
med Biesta d. 28. september. Det finder sted i 
Festsalen på Niels Bohrs Allé fra kl. 13 til 16. Alle 
er velkomne. 

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmel-
ding. Du finder programmet her: 

https://stud.ucl.dk/arrangement-med-gert-biesta/


