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Verdensborgeren og efterskolen 

Oplæg ved konference om 
Efterskolerne: Efterspørgslen til eftersyn 
Af professor emeritus, dr. theol. & phil. Peter Kemp 

På IUP (DPU),  5. februar 2015 
 
I. Det pædagogiske ideal i dag 
I  1981 definerede K.E.Løgstrup skolens formål som tilværelsesoplysning. I dag 

taler man ikke om formål, men om mål, det lyder mere teknisk, hvad det også er. 
Men det er bedre at tale om  Verdensborgeren som pædagogisk ideal end om 

formål (i Løgstrups forstand) eller mål (i Antorinis forstand). Men ordet ideal synes 
alle parter i dag at kunne tilslutte sig.  

Den store efterspørgsel til efterskolerne hos unge der går ud af folkeskolen er 
utvivlsomt et problem for dem, der som formuleret i manifestet for Ny Nordisk Skole 
står bag reformerne i disse år af læreruddannelsen, folkeskolen, efteruddannelserne og 
gymnasiet. Deres dogmer synes ikke accepterede af efterskolerne og der var da heller 
ikke en eneste repræsentant inviteret med i den dialoggruppe, der udformerede 
manifestet og dogmerne  for den nye Nordiske skole (der ikke er spor nordisk).  

Min datter ønskede at komme på efterskole. Jeg så, at  hun lærte at blive tolerant  
overfor dem der var anderledes end dem hun var vandt til i familien og skolen i hendes 
eget kvarter,  idet hun blev bedre til at tale med dem, der var anderledes. Hun fik 
desuden gode muligheder for at dyrke kreative fag, hun var særligt interesseret i. Og 
hun syntes  godt om  håndhævelsen af en disciplin med hensyn til at komme til tiden 
til timerne og undlade alkohol og rygning af tobak og hash.  

Jeg lærte derved at skolen i dag kan være noget andet og mere end forberedelse til 
beskæftigelse. Den kan være en opdragelse til social ansvarlighed. Og det er denne 
dannelse til samfundsansvarlighed, jeg savner både hos Løgstrup og i Ny nordisk 
skole. Hos Løgstrup blev skolens ideal ren metafysik, hos Ny Nordisk skole er det 
næsten kun færdighedslære (”blive så dygtige som man kan” i teori og teknik).  

Men til samfundssind hører ikke blot medansvar for det samfund man indgår i i 
kraft af sprog, historie  og nationalitet, men også for det verdenssamfund, som ens eget 
samfund er en del af, og den verdenshistorie, vi er med til at skabe. Derfor kan de 
anerkendelsesforhold, der begynder i skolen, ende i verdensborgerligt engagement. 

 
II. Verdensborgertanken   
Vi er i dag - som oplyste danskere -  verdensborgere, hvad enten vi vil det eller ej. 

Derfor kan vores pædagogiske ideal ikke bare være tilværelsesoplysning og ikke bare 
færdighedslære.   Det må være, at vi som danskere søger  at blive gode verdensborgere. 

Folkeskolen, friskolen, efterskolen og højskolen  er vigtig fordi de kan hjælpe de 
unge til at opdage at de er verdensborgere. Og fag som historie, litteratur,  
samfundsfag og religion er vigtige fordi de lærer den enkelte at se ud over sig selv og 
møde  de andre. Dannelse er dette udsyn eller den er slet ikke.Dens indhold i dag må 
da heller ikke alene  være en bevidsthed om det nære livs værdier i arbejde, kærlighed 
og fest, men også være en verdensborgerlig bevidsthed,  der får samme betydning for 
samfundssindet  som national bevidsthed havde før i tiden.   

Verdensborger bliver man i vor tid når man indser, at man har fælles opgaver med 
mennesker fra andre egne af verden og dermed føler et fælles ansvar for en fælles 
verden. Verdensborgeren er ikke et politisk program, men en metapolitisk idé, der 
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siger: vi har store fælles problemer som vi kun kan løse i fællesskab, hvad enten det 
drejer sig om de finansielle kriser,  de store etniske konflikter, miljøspørgsmålet og 
ikke mindst den globale opvarmning eller den transnationale kriminalitet.  

Vi må altså møde hinanden på det globale plan med en fælles 
ansvarsbevidsthed. Idealet om verdensborgerskab burde derfor være indskrevet i 
folkeskolens formål. Der er dog stadig tale om, at folkeskolen skal styrke 
ansvars- og samfundsbevidstheden, jfr. folkeskoleloven § 1 stk. 3: Men man 
kunne godt udvide den, så opgaven blev at engagere eleverne  som 
verdensborgere for en demokratisk verdensorden samt ikke alene vække 
ansvaret for menneskets samspil med naturen (som der står) men også for 
kommende generationers livsbetingelser. (jfr. Kemp: Filosofiens verden, s. 250ff) 

Det varer nok længe før politikerne vågner op og indser, at verdensborgeren må 
være vor tids ideal  for folkeskolen. Men for at holde gryden i kog er det godt vi har 
efterskolerne, ligesom vi har brug for friskolerne og højskolerne. Der bliver mere og 
mere brug for dem som åndehuller i systemet.  

Der kan samfundssindet bevares, hvad enten det gælder mødet ansigt til ansigt 
med dem der er anderledes eller engagementet for verdensborgerlige spørgsmål. 

 
III. Talerne og filosofferne  
Vi oplever i dag på skoleområdet en strid  mellem  dannelsestænkere og 

færdighedstænkere. Denne modsætning går ikke kun tilbage til de tyske Bildungs-
tænkere og dens modstandere omkring år 1800, men er næsten 2400 år gammel. Det 
har Bruce A. Kimbal vist i bogen:  Orators and Philosophers, A History of the Idea of 
Liberal Education ( 1986, 1995).   

Han kalder den modsætningen mellem ”talerne”, og ”filosofferne”, der ganske 
vist ikke er to klart adskilte modparter men to pædagogiske idealtyper. 

Til de første talere regner han Isocrates og Cicero,  medens han som de første 
betydelige filosoffer nævner Platon og Aristoteles. Men Sokrates i Platons ældste 
dialoger var nærmest taler, så modsætningen skal forstås som to holdninger der 
sjældent findes i ren form. ”Talerne” er dem, der lægger vægt på samtalen og 
opdragelsen til at blive gode borgere, medens ”filosofferne” er de abstrakte tænkere, 
der prioriterer uddannelse til mere viden fremfor opdragelse til samfundsetik.  

Det vi ser gennem historien er at opdragelsen  til ansvarlige borgere hele tiden står 
i et spændingsforhold til opdragelsen til vidende mennesker og sommetider fortrænger 
den ene part helt den anden. Men den totale fortrængning af den ene part lykkes aldrig.  

Det afgørende var derfor om man så på de frie kunster eller fag  mest som taler, 
dvs. som nyttige for ens samtale og liv med andre i samfundet, som hos f.eks. Cicero, 
eller mest som abstrakt tænker, dvs. nyttig for spekulativ og videnskabelig erkendelse. 

Kimbal viser hvordan denne modsætning mellem opdragelse til borger og 
opdragelse til abstrakt tænkning har præget europæisk kultur lige til i dag. Denne 
modsætning i nyere tid har også haft  betydning for forståelsen af demokrati, som når 
Hal Koch forstod det som samtale og livsform, medens Alf Ross indskrænkede  det til  
styreform og institution.  

Det vi oplever i dag i Danmark på skole og universitetsområdet kan nok bedst 
forstås som en fortsættelse af den gamle strid mellem talere og tænkere,.  Men vi ser 
ikke en ny form for samliv eller forsøg på konsensus mellem dem,  men en mere og 
mere brutal undertrykkelse af talerne. eller dem, for hvem opdragelse til 
samfundsansvarlighed er den vigtigste opgave for de pædagogiske institutioner. 
Samtalen er erstattet af undertrykkelse. Netop derfor er efterskolerne, som man ikke, 
kan undertrykke, så vigtige som åndehuller i systemet.  


