Mindeord for Vibeke Hetmar
København 31. juli 2017

Den 26. juli døde professor Vibeke Hetmar fra Afdelingen for Fagdidaktik ved DPU efter længere tids
sygdom. Vibeke var DPUs nestor på det fagdidaktiske felt. Vi kommer til at savne Vibeke, som var en
markant skikkelse, en god kollega og en stærk faglig drivkraft på DPU. Tabet af Vibeke er stort.

Vibeke tiltrådte i 2005 stillingen som Danmarks første professor i kommunikative kompetencer ved DPU.
Forud for dette højdepunkt i Vibekes karriere lå et arbejdsliv som strakte sig fra en uddannelse som lærer
over en kandidat- og licentiatgrad ved Danmarks Lærerhøjskole til stillingen som lektor og altså fra 2005
professor ved DPU. Igennem hele sin tid på DPU var hun tilknyttet det fagdidaktiske forsknings- og
uddannelsesmiljø, hvor hun var afholdt som en nytænkende, dialogisk, skarp og sjov kollega.

Vibeke var gennem hele sit arbejdsliv intenst optaget af, hvordan lærernes og elevernes indbyrdes
kommunikation, præget af fagenes egenart og fagsprog, påvirkede elevernes mulighed for at lære – og ikke
mindst var hun optaget af, hvordan mislykket undervisning kunne imødegås. Dette lykkedes hun med. Det
gav hun vægtige bud på. Og det sørgede hun for, at andre kunne gøre efter hende. Som leder af et nyt
forsknings- og undervisningsområde satte Vibeke i national sammenhæng således en særlig ære i at
uddanne nye forskere – over de senere år blev det til 11 ph.d.-studerende. Vibeke var desuden efterspurgt i
både Norden og i Asien og satte sit præg på debatter om læse-, skrive- og litteraturdidaktik samt
spørgsmålet om det 21. århundredes kommunikative kompetencer. Vibeke var generøs med sin ekspertise.
Tak for det.

Vibekes arbejdsliv var præget af et stadigt og bemærkelsesværdigt koncentreret engagement i at forske,
undervise og vejlede. Symptomatisk for hende var det derfor, at selv da hun blev alvorligt syg, var det
hende magtpåliggende at deltage mest muligt – og med vanlig intensitet – i de faglige aktiviteter. Hun hørte
hjemme på DPU, hun var stolt af at arbejde her, det skulle sygdommen ikke forhindre hende i. Ikke desto
mindre er Vibeke nu ikke i blandt os, det lykkedes ikke at få bugt med kræftsygdommen. Hun vil blive
savnet, særligt af de nære kollegaer i Afdelingen for Fagdidaktik, og hun vil altid på forbilledlig vis minde os

om en person, der med daglig ildhu og storsind gav sig i kast med sin metier som forsker og underviser på
DPU.

Bisættelsen af Vibeke finder sted i Bagsværd Kirke i morgen, tirsdag den 1. august kl. 13.00, fra Bagsværd
Kirke. Vi, hendes kollegaer, er meget velkomne.
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