
3.3 Perspektivering: Relancering af 
oplysningen
Socialisation skal komme forud for individuation,

og uddannelse til frihed kan ikke begynde før

man har været udsat for visse begrænsninger.

—Richard Rorty3

Magtanalyse og genrejsning af oplysningen 

i den danske folkeskole

Den foregående analyse har med magtkritiske koncepter forsøgt at teg-

ne et billede af magt, viden og subjektivitet i den danske folkeskole ef-

ter reformpædagogikkens gennembrud i 1950’erne. Et billede, der af-

mærker fire større eller mindre skift og forskydninger i den måde,

hvorpå magt, viden og subjektivitet – eller politik og pædagogik –

konfigureres. Analysen har desuden tilstræbt at aftegne oplysningens

status og rolle i folkeskolen. Jeg skal derfor afslutningsvist en anelse

mere offensivt relancere oplysningstraditionen i folkeskolen. Det gør

jeg af navnlig to grunde. For det første for at argumentere for, at en de-

mokratisk styrkelse i høj grad også må formidles over en stærkere op-

lysning, der gør realiseringen af både gamle og nye deltagelseskanaler

og samarbejdsformer stærkere. En styrkelse af demokratiet kan såle-

des ikke funderes på værdier alene eller retslige sikringer af den ene el-

ler anden art. For det andet for hermed at skitsere ideer til et magtkri-

tisk kompas, der kan kvalificere navigationen mellem på den ene side

en humanistisk totalisering, der holder skole i den personlige udvikling

og det bløde medborgerskabs navn og på den anden side en økonomisk

instrumentalisering, der sejler under konkurrencedygtighedens flag –

nu og da flankeret af nationalkulturel restaurering. Denne relancering

foretages ikke decideret uddannelsespolitisk eller pædagogisk endsige

filosofisk. Det første ville indebære en politisk stillingtagen, der går på

tværs af ærindet i denne bog, om end det naturligvis har politiske im-

plikationer at analysere og foreslå, som jeg gør. Det andet og tredje vil-

le indebære en ekspertise teoretisk og praktisk, som jeg ikke har, og

som analysen ikke forsøger at løbe efter. Men når dette afsluttende ud-

fald ikke er decideret politisk, pædagogisk eller filosofisk, skyldes det
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naturligvis ikke blot egne mangler, men tillige behovet for et udblik,

der besinder sig på grundlæggende sociologiske balancer og vedgår sig

oplysningen som en rig tradition i de vestlige samfund siden 1750’erne.

Dannelse og viden – om kategoriale fejltagelser

Disse to positioner – der tegner henholdsvis det »forgangne« frem til

slutningen af 1990’erne og det »nye« hegemoni i skolen – har mange

fællesstræk. Et helt afgørende problem er de måder, hvorpå man for-

binder dannelse og viden eller fag. Begge positioner bekræfter den

uhensigtsmæssige adskillelse af viden og åndens dannelse, som

Lyotard i 1979 beskrev i sin bog om det postmoderne vilkår. Den aktu-

elt set styrende uddannelsespolitiske og uddannelsespædagogiske ori-

entering foretager samme kategoriske fejltagelse som tidligere, når

forholdet mellem dannelsesmål og midler til at nå det tematiseres. Det

hedder fx, at kundskaber og færdigheder skal vægtes i forhold til alsi-

dig personlig udvikling, men hele sagen er jo netop, at skolen lader sig

definere som skole ved, at det forhåbentligt mangeartede og alsidige

arbejde med kundskaber og færdigheder skal føre til en dannelse, der

pt. tematiseres som alsidig udvikling. I stedet reproduceres den diko-

tomi, som den reformpædagogiske skoletradition har anvendt som

grundmønster i sin kritik af fagligheden, det boglige, skolen som insti-

tution etc. Det nævnes igen og igen, at der ikke er modsætning mellem

faglighed og personlig udvikling, men konstruktionen af sætninger og

argumenter bevidner uafladeligt, at der forudsættes og iscenesættes

en art nulsum-spil. Et godt eksempel på, hvordan dikotomien har fast-

holdt sin friskhed, findes i Klare Mål fra 2001, Faghæfte 1 (Dansk),

hvor det indledningsvist hedder: 

»I Danmark er der en lang tradition for, at folkeskolen ikke alene skal

fokusere på boglig kunnen, men også elevernes alsidige personlige ud-

vikling. Folkeskolen skal skabe rum for virkelyst, fordybelse, fælles op-

levelser og demokrati. Det er ikke nok, at eleverne hver for sig tilegner

sig en mængde viden. De skal samtidig lære at respektere og drage

nytte af hinandens forskelligheder. Folkeskolen er en af de vigtigste

fælles dannelsesinstitutioner, der formidler de grundlæggende værdier,

vores samfund bygger på, og skolen skal derfor medvirke til, at elever-

ne forstår værdien af deres egen personlige udvikling i det forpligtende

fællesskab.«
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For det første foretages en klar adskillelse mellem viden og dannelses-

målene – som det også over en bred kam skete i folkeskoledebatten i

2005/2006. For det andet gøres viden gold og simpel, og for det tredje

etableres tavse alliancer mellem det personlige, det oplevelsesoriente-

rede, det demokratiske og det ikke-boglige. Et ganske rammende ek-

sempel herpå findes i den citatmosaik, som foreningen Skole og

Samfund lavede i forbindelse med høringen om formålsparagraffen i

2006. Her hedder det bl.a.: »Hvad ønsker vi for vores børn, når de for-

lader folkeskolen? Hvis man spørger forældre verden over, vil de sige:

»Jeg håber bare, at mit barn bliver lykkeligt«. Og det har jo ikke meget

med faglighed at gøre.«4 Endnu et eksempel fra førstebehandlingen af

regeringens lovforslag til ændring af bl.a. folkeskolens formålsparagraf

er Dansk Folkepartis ordfører Martin Henriksen: »Den alsidige udvik-

ling er stadig med i formålsparagraffen, men færdigheder og kundska-

ber vægtes tungere end den alsidige udvikling. Faktisk er der i formåls-

paragraffen én klar prioritering, og det er færdigheder og kundskaber«.

I samme sammenhæng sagde socialdemokraternes ordfører Kim

Mortensen: »Med ændringerne i folkeskolens formålsparagraf er det

lykkedes at bevare balancen imellem kundskaber og færdigheder på

den ene side og udviklingen af elevens alsidige personlige udvikling på

den anden side.«5 Ulla Tørnæs føjede sig ind i rækken med udsagnet

fra 2003 om, at »(…) folkeskolen går på to ben, hvor det ene ben er den

personlige udvikling, og det andet ben er de faglige færdigheder og

kundskaber.«6 Hos kl blev samme retorik anvendt og oven i købet til-

føjet demokratisk fordeling! Hos kl hedder det, at skolen går på to ben

– det faglige og det sociale – og de to ben skal være lige stærke.7 Lærer-

foreningens formand Anders Bondo Christensen fik i en kommentar i

Folkeskolen med en lignende logik ligeledes markeret, at hvis eleverne

skal lære noget fagligt, skal læreren være fagligt dygtig, og skal elever-

ne udvikles personligt, skal læreren ville noget med sit liv.8 Hvor syns-

punktet vedrørende faglig dygtiggørelse er præcist – hvis det vel at

mærke går hånd i hånd med fagdidaktisk kompetence – foretages

ovennævnte kategoriske fejltagelse med det andet synspunkt. Den per-

sonlige udvikling er ikke afhængig af en karismatisk lærer, der brænder

for sit liv, men er formentlig ofte grundet i oplevelser med tilegnelsen

af kundskaber og færdigheder. At knække læsekoden giver erfarings-

mæssigt eleverne selvtillid. Der er forhåbentlig en sammenhæng mel-

lem de to kategorier, der netop ikke bør afbalancere hinanden – og vel
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netop ikke i optikken blandt aktører, der hylder forestillinger om det

hele menneske, der som konsekvens af ovennævnte semantik fremstil-

ler helhed som en ansamling af kompetencer, der kan være side- eller

rangordnede, nogle fylde lidt, andre meget – frem for som et integreret

dannelsessyn, der netop ikke er en totaliserende dannelseskonception. 

Forestillingen om denne balancering, der næsten præsenteres som

et nulsumsspil, har svære konsekvenser. Når der bortses fra undervis-

ningsministerens grundtvigsk forankrede dannelsesforestilling, der i

et kulturelt og nationalt perspektiv forbinder de to størrelser, er vi vid-

ner til, at den dømmekraft, som står centralt i enhver dannelsestænk-

ning på den ene side »kriminaliseres« politisk som smagsdommeri,

indoktrinering mv., og på den anden side forvanskes til en overpoten-

sering af holdningsdimensioner eller psykologiske spørgsmål (selv-

værd, lykke, glæde). »Kriminaliseringen« eller rettere re-politiseringen

fandt sit fremmeste udtryk i det opgør med smagsdommerne, som

blev indvarslet med statsministerens nytårstale i 2002, hvor ambitio-

nen om at afskrælle netop smagsdommen og dømmekraften markerer

en instrumentalisering og potentiel fordummelse af viden, der flugter

præcist med den dokumentations- og evidensdagsorden som politisk

er sat med henblik på at effektivisere skolen gennem brug af markeds-

lignende mekanismer, der kræver standardiseret information. Derfor

må viden blive noget, der gives som en vare, der udveksles for nu at

henvise til den justering af folkeskolelovens pædagogiske grundsyn,

som indgår i den nye formålsparagraf.

De videre konsekvenser af denne tankegang eller fælles platform og

opfattelse af forholdet mellem viden og dannelse (som også trives i

bedste velgående i skolekredse, hvilket man kan forvisse sig om gen-

nem læsning af Folkeskolen) er uheldssvangert på mindst tre måder.

For det første bevirker det, at nærmest enhver understregning, sats-

ning mv. på faglige kundskaber bliver anskuet som regressivt, som et

knæfald for ikke-dannelsesorienterede processer. Det fremmer for det

andet et incitament til ikke at sætte ind, når de faglige resultater er

utilstrækkelige, da de dannelsesmæssige aspekter, der ofte forstås i

registret af sociale og personlige kompetencer, rangerer over. Dette

kan og skal ikke forklare kvaliteten af fagligheden i den danske skole,

men blot pege på en uhensigtsmæssig grundkonstruktion, som tilsy-

neladende har godt fat i den politiske kognition. For det tredje medvir-

ker det til en uhensigtsmæssig spaltning mellem fortalere for og pa-
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tenthavere på dannelsesmæssige aspekter (aftappet i en pædagogisk

og humanistisk psykologisk form) og færdigheds- og kundskabsorien-

terede positioner. En ny politisk spaltning som skolen har været for-

uden i store dele af de sidste 50 år – men ikke de sidste 5-6 år, hvor

konsensus netop er brudt. 

En lignende tendens har været på spil i de værdidiskussioner, som

ikke blot har været dominerende i uddannelsessystemet, men også i

arbejdslivet i al almindelighed, hvor de ikke mindst har været forbun-

det med et ledelsesstrategisk og virksomhedspædagogisk ønske om

at skabe kulturelle bånd og mental enighed om alt lige fra hilseformer

over forandringsparathed til resultater. Værdidiskussionen9 har dog

spillet en stor rolle i uddannelsessystemet, hvor det er blevet til en

dannelsesdiskussion pr. stedfortræder motiveret af kulturel splint-

ring, subkulturalisering af børn og unge, pluralisering af normer og

værdier samt ikke mindst en afhierarkisering af kulturelle goder.

Således lanceredes Folkeskolens serie om »dannelseskaravanen« som

en værdiproblematik, hvor den tilknyttede konsulent kunne berette,

at den megen fokus på faglighed havde forsømt koncentration om de

grundlæggende værdier, »som ligger til grund for arbejdet med bør-

nene«. Det iøjnefaldende i diskussionerne er deres selvstændighed.

At værdier sådan uden videre kan afklares, diskuteres og nedfældes

uden en egentlig analyse eller helt afgørende forbindelse til, hvad der

må være kerne i enhver skoleforståelse. Det kan forekomme en anelse

fordomsfuldt, men når diskussionen af værdier bliver adskilt fra

kundskaber og færdigheder, har det konsekvenser som ovenfor.

Kundskaber, færdigheder og faglighed bliver goldt, viden skilles fra

vurdering, medens værdidiskussioner bliver til subjektivistiske fægte-

rier eller ukvalificeret/utestet enighed, hvormed holdninger ikke skal

støttes eller forankres i viden, og en velbegrundet argumentation bli-

ver til en holdning eller værdi.10 Hermed også markeret, at overvin-

delsen af dette skisma, denne spaltning, må foregå på relationelle

præmisser; dvs. med øje for den nære forbindelse mellem viden og

værdier. Men en dannelsesforestilling, der vil vedkende sig oplysnin-

gen, må ikke blot byde sig til som et alternativ til afkortede dannelses-

og faglighedsforestillinger, men i videre forstand forfægte oplysnin-

gen i forhold til en række principielle positioner, der har noget på sig,

men som ikke tilkender oplysningsperspektivet en tilstrækkelig cen-

tral placering. 
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Det drejer sig om forestillinger, der er: 

1) Særligt personlighedsorienterede (nyere reformpædagogik), der 

tager sig ud som blød kompetenceudvikling med sigte på det hele 

menneske og dets værdi i sig selv og som kompetitiv ressource i 

vidensamfundet.

2) Økonomisk instrumentelle – en form for hård kompetencetænk-

ning, der er fokuseret mod uddannelsessystemet og i sidste ende 

Danmarks konkurrencekraft og herigennem sammenhængskraft.

Men den må tillige imødegå forestillinger om:

3) At oplysning og viden skal tjene et særligt nationalt kulturelt – et 

identitetspolitisk – formål, hvor viden og oplysning skal ordnes, 

tilrettelægges og tolkes med nationen for øje – ikke mindst aktuali-

seret af den multikulturalisering, som nøgternt sociologisk udgør 

et realt fænomen i det danske samfund. 

4) At ambitionen om medborgerskab som opdragelse til demokrati 

lader sig gestalte eller realisere uden et stærkt blik for de kapacite-

ter, som kan understøtte eller udfordre de værdier og subjektivite-

ter, der binder medborgeren til et demokratisk fællesskab. 

For det første er personlig udvikling et biprodukt ved skolegangen og

en foreteelse for livet og kan ikke som sådan påhvile skolen og har

herudover den fare, at den risikerer ikke at turde en individualisering,

som er anderledes fra den individualisering, som fremmes i ungdoms-

kulturerne og gennem markedsbåret livsstilskonsum segmenteret til

unge som børn. Herudover har denne forestilling i sin iver efter at

fremme det hele menneske etc. givet mandat til en humanistisk totali-

sering af unges liv gennem en pædagogisk maksimalisme (de mange

intelligenser, kompetencetænkning), der metodisk og analytisk inde-

bærer spaltninger og opdelinger, den ikke ideologisk vil være ved. Der

er ikke det aspekt af elevernes liv, som ikke påkalder sig offentlig in-

teresse. Hvad er ikke del af en alsidig personlig udvikling, og stopper

den nogensinde, findes der et niveau, hvor der er fred for udviklings-

trang og -tvang, kan vi alle være nietzscheanere for Vorherre?11 Det

har mere end en snert af det, K.E. Løgstrup kaldte formløshedens ty-

ranni, men er så meget mere end det, fordi nye målemetoder, kontrak-

184 magt & oplysning  .  3

Magt & oplysning_Sats_(7)_78  7/1/07  11:37 AM  Page 184



ter, begreber (former!) mv. er vokset med i dette bed. Hvis alt person-

liggøres, hvis alt begrundes, forklares og legitimeres med henvisning

til det personlige, tilintetgøres det. Det inderlige yderliggøres, bliver

alment, trivialiseres og mister sin særegenhed. 

De så ofte benyttede henvisninger til Løgstrups forestilling om til-

værelsesoplysning og livsduelighed som moderniseringer af Grundtvig

og Kold skaber nok et eksistentielt og livsfilosofisk perspektiv på sko-

len, der vil mere end blot den enkeltes personlige udvikling, men har

det i den hyppige samklang med humanistisk psykologi med at give

frikort til en oplysningsforestilling, der ikke vil begrænsningen, det

ikke-lystbetonede etc. for i stedet at lade sig operationalisere som

selvværd. Den fremmeste målsætning er, at eleverne forlader skolen

med oplevelsen af, at »jeg duer«, som dlf ofte har fremhævet.12 Her

bliver personlig udvikling forstået som livsoplysning, hvilket både til-

kender den humanistiske psykologi alt for markant filosofisk vinge-

fang og samtidig afsporer det remtræk til virkeligheden (og ikke i før-

ste hug selvet), som lå Grundtvig & Co. på sinde. Dels har forestillin-

gen om tilværelsesoplysning det med at tage patent på oplysningen til

livet, der således hegnes ind i grundskolen og ikke raffineres gennem

en forestilling om, at skolen kan bidrage til livsoplysningen med noget

særligt og afgrænset; bl.a. en dannelse, der har sine forudsætninger i

elevernes møde med et stof.13

For det andet: Stiliseringen af eleven som forbruger og arbejdskraft

miskender arbejdsdelingen mellem skolen og det øvrige uddannelses-

system, ligesom det reducerer skolens samfundsmæssige opgave til

fluktuerende luner i moderne hrm og marketing. For indeværende

ved at smalspore skolen i forhold til det øvrige uddannelsessystem

gennem faglige indikatorer og målbare resultater, hvor dannelsen i

værste fald er fraværende og i bedste fald låst inde i humanistisk-na-

tional tolkning via bestemte fag. En orientering mod målbare, faglige

præstationer, der ikke har fagligheden eller kundskaber som medium

for dannelse risikerer at blive kyklopisk for nu at henvise til Kant og

hans kritik af den rene fornuft. Det er her, vi besat jagter en 2. plads

frem for en 3. plads i pisa 2006. Det er metrikkens stræbsomme do-

venskab. Det har »teaching to the test« som sin pædagogisk-didaktiske

faldgrube og som sådan ikke meget med dannelse at gøre, men mulig-

vis med bruger- og kundetilfredshed eller benchmark-optimering.

Således vidner også velfærdsreformens kvotientsystem,14 der belønner
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studenter, der søger optagelse på videregående uddannelse inden for

to år efter dimission med retten til at multiplicere det opnåede karak-

tergennemsnit med 1,08, om en desavouering af faglighed, faglige be-

dømmelser og skøn til fordel for en simpel adfærdsregulerende tekno-

logi, der belønner samfundsøkonomisk rentablitet. 

For det tredje: Medlemskaber af kulturer bliver eksklusive uanset,

om de tænkes monokulturelt nationalt eller multikulturalistisk.

Kulturer samler ikke, de skiller, og deres væsentligste grundbetingelse

i et liberal-demokratisk samfund er eksistensen af færdselsregler mv.,

der ikke tager udgangspunkt i en særlig kultur, men netop søger ratio-

nalet hinsides. Faldgruben er en ekskluderende restaurering af det na-

tionale fællesskab gennem ideologisering af viden, kunst, historie og

kultur. Det er kanontankens forfaldsform. Her læses Blicher, fordi han

er dansk og dermed kan nationaliseres, og ikke fordi hans tekster er

adgang til en væsentlig litterær og historisk erfaring, som er led i en

dannelse, hvor eleverne ikke blot skal skride ind i genkendelsens

spejlkabinet med Lynggaards Martin & Viktoria, men overskride sig

selv i mødet med Blichers tragiske figurer. Det betyder ingenlunde, at

dansk kultur skal miskendes i en oplysningspædagogisk purisme,

men af-hegemoniseres som identitetsmarkør. 

Den sidste forestilling angår medborgerskabspositionen, som sær-

ligt er promoveret gennem Ove Korsgaards arbejde.15 Her tages der

udgangspunkt i forholdet mellem samfundsstrukturen og subjekt-

strukturen eller identiteten. Korsgaard m.fl..16 forfægter en forestilling

om, at eleverne i skolen skal indføres i et demos frem for et etnos. Dvs.

indføres i et suverænt politisk fællesskab frem for et sprogligt eller re-

ligiøst funderet kulturelt fællesskab, der alt andet lige er eksklusivt.

Folket skal forstås politisk frem for alene kulturelt. Det afgørende eller

i al fald potenserede element i de teoridannelser og skitser, som knyt-

ter sig til disse forestillinger, tager udgangspunkt i de særligt norma-

tivt-moralske dispositioner og attituder, som skabes i den pædagogi-

ske proces, og de evner ud i samarbejde, relationsdannelse mv., som

også fremmes og trænes pædagogisk gennem et skoleforløb. Som

Korsgaard gør opmærksom på, er statsborgerskabet historisk et poli-

tisk og juridisk begreb, medens medborgerskabet er et identitetsmæs-

sigt begreb.17 Og netop heri ligger knasten. Den demokratiske sam-

menhængskraft er ikke alene normbestemt eller værdimæssigt for-

ankret, men i høj grad også funderet i kvaliteten og fordelingen af ka-
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paciteter, kundskaber og færdigheder, som giver tyngde til medborger-

skabet (statsborgerskabet) og potenserer deltagelse, forsvar for værdi-

er, holdningsdannelse etc. Således bør demokratiet – demokratiske

værdier, rettigheder og institutioner – ej heller finde sin primære nega-

tive reaktualisering over for demokratiske betændte skoler,18 men net-

op være nøje sammentænkt og potenseret i folkeskolens kerneydelse

frem for et værn, der lejlighedsvist kan rejses. Det afgørende er såle-

des, at der her – hvor man står på skuldrene af folkeoplysningen – ikke

tilbydes et stærkt perspektiv på viden og oplysning, som kan supplere

de rettigheder (uafhængighed), de dispositioner og attituder, som

knytter sig til en demokratisk politisk kultur. 

I forlængelse heraf må man også markere, at et dannelsesperspektiv

rettet til grundskolen ikke udelukkende kan tænkes socialt og relatio-

nelt – dvs. uden nogen synderlig differentiering mellem den dannelse,

som har med skole (felt) og viden (indhold) at gøre, og den som udspil-

ler og udvikler sig alle mulige andre steder og med andre anledninger

end viden. Dette perspektiv udfolder sig nu og da i socialanalytisk regi

hos Lars-Henrik Schmidt,19 hvor det er vanskeligt at få øje på sagen

selv (viden, noget mv.), men hvor decentreringens, selvoverskridelsens

kunst med rette gøres central. Men altså en selvdannelse uden nogen

principiel analytisk og normativ privilegering af det, som Steen Nepper

Larsen har kaldt »det tredje sted«, og som man helt jordnært kunne

kalde for det glemte punkt i den didaktiske trekants lærer-stof-elev. 

Over for disse former for tænkning må man med andre ord turde

supplere og forbinde den formale bestemmelse (kompetencer, egen-

skaber) med gen-placeringen af viden som materialt moment. Netop

forbinde de to dimensioner, så det formale element ikke undertemati-

seres som målbare præstationsbeskrivelser, og så det materiale ele-

ment får retning og mål. Pædagogisk må det bl.a. handle om at søge at

fremme den selvforglemmende selvopfyldelse, som en sag kan skabe

frem for den simple testparathed eller fremme af særlig personlig,

selvtematiseret udvikling. I sin iver efter at opponere mod faglighedens

stivnede former har man fremmet despekt for viden – særlig basal vi-

den, overleveret viden, fremmed viden, ikke nyttig viden. Men man bli-

ver nogen ved at lære noget. Man skal ikke først blive nogen og dernæst

lære noget. Det betyder, at elever skal eleveres. Det vil sige hæves, løf-

tes. De skal dannes og føres på vej. Ikke hvilken som helst vej og ikke

med hvilke som helst midler. Ellers bliver dannelsen til tilfældig soci-
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alisering frem for myndiggørelse. Dannelse rummer elementer af

fremmedgørelse, som allerede Hegel var inde på. Socialisation før in-

dividuation, som Richard Rorty udtrykker det i citatet på side 179. Det

implicerer i pædagogiske termer, at eleven skal ledes og tilskyndes til

at skride ud af sig selv og hen til de pædagogiske og didaktiske øjeblik-

ke, hvor selvforglemmelsen i omgangen med et stof, et problem, en

tekst sammen med andre eller alene er selvopfyldende uden at være

selvbekræftende og selvgod. Men mediet og stoffet kan ikke være lige-

gyldigt. At læse ungdomsnoveller i Vi Unge som del af en personlig læ-

restil er ikke ligeså godt som danskundervisning som omgangen med

en tekst, der måske yder modstand, men lokker med det ukendte og

ikke efterspurgte. Pædagogikken pejler nok mellem fremmedhed og

nærhed, men den må aldrig i sin imødekommenhed lade sig trivialise-

re og blive småterapeutisk metervare, hvor man i det hele menneskes

navn diskuterer rimeligheden i korrekt bøjning af tyske verber. De så

populære almenpædagogiske og psykologiske traditioner i den danske

skole må således række ud efter fagene og de fagdidaktiske discipliner.

Hermed ikke alene sikres et fokus, men eleven beskyttes mod terapeu-

tisk intimidering og sikres en frihed til at blive »et helt menneske«,

fordi skolen netop vil gøre borger ud af en elev og ikke udtømmer be-

stemmelsen af den enkelte som et såkaldt helt menneske, der har det

med at overbelaste lærer og skole med forventninger og krav.

Det indebærer en respekt for, at viden er nedlagt i fag, og at der heri

gemmes umistelige indsigter, som bør videregives. Og hvoraf noget er

bedre end andet. Der gives20 bedreviden. Det implicerer ikke, at viden

skal kidnappes som en ren boglig forteelse, som et forhold, der kun

findes i lærebøger og isoleret i det skrevne ord. Det indebærer heller

ikke, at fagene selv skal hypostaseres, men derimod forstås som dyna-

miske felter, hvorigennem menneskelig viden og erfaring er artikuleret

og til stadighed tematiserer sig (derfor burde man formentlig retteli-

gen se på skolens fagrække). Men en dannelse, som vedkender sig vi-

den, og forstår sig gennem oplysningens begreber, bliver filosofisk

smalsporet, hvis den ikke forholder sig til spørgsmålet om skolens

samfundsmæssige rolle – og ikke mindst politiske rolle – før den for-

holder sig til skolen som redningsplanke for økologien, tolerancen etc.

Her foreslår jeg, at skolen tager sigte på at danne og myndiggøre elever

til at blive statsborgere i et politisk samfund, der bekender sig til libe-

rale retsprincipper og politisk lighed gennem en demokratisk styre-
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form. Denne funktion er markeret med stk. 3 i folkeskolens formåls-

paragraf, men underbetonet i de politiske diskussioner om skolens

rolle og udgør et punkt, der kun lejlighedsvist bliver koblet til en pæ-

dagogisk praksis med viden som centralt element. Det betyder, at dan-

nelsen ikke i første ombæring skal forstås som personlig udvikling

(identitet), ej heller skal gøre eleverne til medlemmer i en særlig kul-

tur, der er givet på forhånd gennem historien eller gøre dem til økono-

miske subjekter som forbrugere på et varemarked eller som arbejds-

kraft. Men derimod få elevrollen og borgerrollen til at hænge sammen.

En statsborgerrolle som vel at mærke er en emfatisk pædagogisk-poli-

tisk størrelse, der ikke implicerer, at dannelseshorisonten skal afgræn-

ses af dansk historie og nationens grænser, men netop blot have ud-

gangspunkt i, at det væsentligste politiske fællesskab, der knytter sig

til skolens gerning, er politisk-juridisk forankret i et statsborgerskab. 

Viden og demokrati

En dannelse, der tager udgangspunkt i ovenstående, må genskabe for-

bindelsen mellem dannelse og demokrati. Ikke som reformpædago-

gerne gjorde på et tidspunkt, hvor viden var stivnet i udenadslære, for-

malisme, sortering og repetition. Men med viden som forlæg. Den tab-

te tråd er oplysning og viden. I iveren efter at gøre op med en alt-

modisch national-kulturel skole- og uddannelsesforestilling blev sko-

lens politiske demokratiske idealer smidt ud med badevandet – eller

dele af dem. Demokrati blev trivselsgjort. Demokrati blev Hal Kock

forvredet. Et spørgsmål om væremåder. Demokrati er blødt. Demo-

krati har ikke at gøre med oplysning, men om at have det godt, føle sig

hjemme etc. Et glimrende eksempel på denne forestilling om forholdet

mellem dannelse og demokrati findes i magtudredningens demokra-

tiundersøgelse Den vordende demokrat fra 2004.21 Eller som det for-

muleres af en konsulent i Folkeskolen: »Det vigtigste er ikke at undervi-

se i demokrati, men undervise demokratisk.«22 Som den K.E. Løgstrup,

der så hyppigt citeres i Folkeskolen fra hans forelæsning på Danmarks

Lærerhøjskole i 1981, også har sagt, så slukkes oplysningens lys, når

der går demokrati i oplysningen. 

En dannelse, der peger frem mod et demokratisk statsborgerskab,

må tage viden alvorligt. Uafhængige borgere er ikke blot gode til sam-

arbejde og færdsel i en varm kultur, men er også kritiske og oplyste li-
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gesåvel som de må have øje for at decentrere sig for at fremme tilskyn-

delsen til at stille sig uden for sig selv. Viden tilbyder nu og da, at man

frigøres fra sig selv – egne interesser, behov og lyster, ligesom viden

funderer den selvstændighed, som enhver skoleforestilling priser, og

som er forudsætningen for en kritisk sans, der værner mod funda-

mentalistiske trusler, mediemanipulation, politisk propaganda mv.

Samtidig må en skoleforestilling, der sigter på at gøre elever til stats-

borgere, der nyder lige politiske rettigheder, sikre et højt grundniveau.

Uanset hvordan man dekonstruerer pisa 2000 og 2003, må det vække

til eftertanke, at de 16-17 pct.  med beherskede læsefærdigheder har

meget ringere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddan-

nelse, og at deres niveau i høj grad kan føres tilbage til social og ud-

dannelsesmæssig herkomst.23

Skolen som demokratisk institution

Hermed også antydet en række punkter til at anskue skolen som de-

mokratisk, retsstatslig institution, hvorved jeg betoner en politisk-de-

mokratisk position til forskel fra en moralsk-medborgerlig24 eller

filosofisk-verdensborgerlig,25 som også har meldt sig i det bed, jeg be-

træder. At anskue skolen som demokratisk-retsstatslig institution be-

tyder, at skolen i første ombæring ikke bare er en velfærdsinstitution.

Og hvorfor det? For det første fordi det er i den offentlige grundskole,

vi finder et væsentligt bidrag til den vesterlandske civilisation og ikke

blot til velfærdsstaten. Det er i grundlovens og folkeskolelovens tilde-

ling af henholdsvis undervisningsret og -pligt, at vi finder det grund-

vilkår, som rummer et stort potentiale for at fremme den sociale sam-

menhængskraft ved at styrke den politiske ditto. For det andet fordi

demokratiske og retsstatslige institutioner og fordringer er principielt

farveblinde. Det er temmelig væsentligt i en tid, hvor alt og alle kan og

gør krav på at være respektable kulturer (jeg tænker ikke kun etnisk

her) eller unikke eksistenser. Medens kultur har det med at skille,

samler demokrati og retsstat os. Derfor er det velment, men helt galt,

når man engang sagde, at »en flygtning er en ven, du endnu ikke har

mødt«. Noget lignende var Hal Koch allerede inde på, inden han kom

til at tale om demokrati som en livsform. Vi må tænke folket som de-

mos og ikke som etnos for nu at bruge Ove Korsgaards begreber. Men

retsstat og demokrati er ikke blot givne på forhånd gennem de politi-
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ske institutioner, men skal bestandigt fornys og opretholdes. Derfor er

der netop pligt til at lade børn civilisere. Det lyder ikke pænt, men det

er undervisningspligtens rationale og et samfundspotentiale, der er

dybt forankret. Det er kommende borgere. Ikke blot forbrugere på va-

remarkedet, ikke blot brugere af offentlig service, ej heller blot human

resources, små unikke mesterværker eller medlemmer af varme fæl-

lesskaber lige fra rockerklubber til kristne menigheder, men netop ci-

toyens for nu at være tilpas højrøvet til at referere til Rousseaus politi-

ske filosofi. Det må gælde skolegangen i såvel Vendsyssel som i

København – den må have en vis homogenitet og lighed i sin gerning

og forpligtelse på at sikre en forfatningspatriotisme, der giver civilisa-

tionen kød og blod gennem de borgere, som går i folkesuverænitetens

skole og ikke blot benytter det »tilbud«, som forældrene har valgt.

Hvis skolen vil indløse sin demokratisk-retsstatslige fordring, må

den holde fast i at sikre noget, som ikke helt kommer af sig selv, sikre

at den som enhver anden offentlig institution kan begrænsningens

ædle, men svære kunst: at definere sine grænser, men hermed også at

give ny mening, tyngde og retning til lærerprofessionen, der ikke er

holdt sammen af medlemmer, der er mere personligt ægte end advo-

kater og finansministerielle embedsmænd og med en særlig »kærlig-

hed til livet«.26 Det indebærer, at lærerprofessionen med tabet af det

vidensmonopol, uddannelsesforspring og den respekt, den tidligere

havde, må mobilisere med meget mere end rutinemæssige forsvar for

de seneste 20-30 års pædagogisk og fagpolitisk symbiose mellem løn-

modtagergørelse og reformpædagogik. Nye bastioner som er offensive

bud på en professionalisme, der gør sig klart, at læreren for det første

er repræsentant for samfundet. Dernæst er læreren en myndighedsud-

øvende figur (frem for leverandør af service), der indgår i en hierarkisk

og institutionel sammenhæng, der forbinder ham med eleverne via et

formål, som er demokratisk givet, og som realiseres i undervisnings-

processer. Daglige processer, der finder deres væsentligste mellemvæ-

rende nedlagt i fagene, men som stedse nyfortolkes og viderebringes i

treklangen lærer-fag-elev med det formål at sikre en dannelse, der nok

gør eleverne klar til videre uddannelse, men som frem for alt bidrager

med at skabe oplyste borgere. Det betyder, at læreren er defineret via

en rollebestemmelse, der stiller forskellige krav, men som frem for alt

ikke lader sig destillere til et særligt engagement, at være et helt men-

neske etc. En professionalisering af lærerrollen forudsætter en diffe-
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rentiering af rollen, hvorigennem der kan defineres autorisation i for-

hold til det sagsområde, som må være lærerens og dermed anderledes

end spejderførerens, pædagogens etc. Uden nødvendigvis at tale for en

akademisering af standen og gerningen, for en replacering under uni-

versiteterne, må lærerprofessionen derfor forbinde sine dannelses-

idealer stærkere til værdien af viden og knytte de professionsidealer,

som blev vedtaget i 200227 til lærerens professionelle kapaciteter (fag-

ligt, fagdidaktisk og pædagogisk) frem for til påkrav om fortsat person-

lig udvikling, etik mv. Samtidig må lærerens frihedsudøvelse eller au-

tonomi bestandigt lade sig kvalificere (ikke mindst forskningsmæssigt)

frem for at beskytte. Herigennem findes samtidig principperne for en

afgrænsning af den politiske magt, som læreren omsætter og fortol-

ker. Også den politiske og pædagogiske magt skal med Kant kende

sine grænser. En afgrænsning, der ikke blot må findes juridisk (via for-

valtningsretten, straffeloven) eller etisk (gennem holdningsdannelse

mv.), men også epistemologisk via bl.a. professionafgrænsninger. En

sådan strategi for lærerprofessionen – eller retteligen udkast hertil –

kræver den anden vej rundt, at læreren som professionel ikke rund-

barberes i sin gerning af unøden skematisme, relanceret planøkonomi

og påkrav om anvendelse af særlige metoder, ligesåvel som det bety-

der, at læreruddannelsen løftes fagligt og fagdidaktisk på baggrund af

forskning. Herigennem kan der defineres en vej, der samtidig udgør et

bolværk mod en overdreven teknokratisering af læreren på den ene

side og psykologisering af læreren på den anden, men som skaber en

kommunikationsmulighed mellem legitime politiske krav til skolen og

lærernes professionsidentitet. 

Men en ny understregning af skolen som demokratisk-retsstatslig

civilisationsmotor, af pædagogikken som rundet af et dannelsesper-

spektiv og lærerprofessionen af en professionalisme, der tager viden

alvorligt, kræver, at man tør genfremsætte sin autoritet. Ikke en natur-

given autoritet, men en autoritet, som skal begrunde sig og forny sig.

Det indebærer forandring af skolen som institution og forudsætter

overordnet, at skolefolk, politikere og andre søger og finder en anden

balance mellem modernisering og stabilitet end den nuværende mel-

lem strømlining og markedsgørelse på den ene side og national-kultu-

rel restaurering på den anden. Oplysningen bidrager med en tænkning

og en række principper, som har en række normative særtræk, som vi
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som samfund bekender os til, men som savner pædagogisk og uddan-

nelsespolitisk resonans, forankring og udbredelse. Med den franske

historiker Philippe Ariés: Vor civilisation er bygget på skolen.
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