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Konflikt

D a n m a r k s  P æ d a g o g i s k e  U n i v e r s i t e t



Smertefrihed er nu om dage hellig. Moderne mennesker evner

ikke at påføre eller blive påført smerte. Vi er kort sagt blevet over-

sensible og overbeskyttende i forhold til smerte. Smerteerfaringer

er væsentlige, da de viser, at menneskers selvværd er problema-

tisk: En menneskelig grunderfaring er at erfare sig selv som smer-

tefuldt afmægtig og mindreværdig i forhold til andre. Ikke desto

mindre er denne grunderfaring ved at gå tabt, da rationalet for

pædagogiske institutioners måde at opdrage på er at undgå livets

kampe, hvor ære og prestige sættes på spil igen og igen. Sejrens

sødme og nederlagets bitterhed er begge forbundet med smerte-

erfaringer, men de professionelle tillader ikke, at børnene sanser

disse ’sociale aromastoffer’ og får sans for dem i en moderne

pædagogisk institution. 

Det er beklageligt al den stund, at afmagtserfaringen er forbun-

det med evnen til at solidarisere sig med et andet menneskes af-

magt, og at man derfor er i stand til at forholde sig til hvordan og i

forhold til hvem, man sætter sig igennem. Hvem er dig for eksem-

pel en værdig og jævnbyrdig modstander, som du kan sætte dig

helt igennem overfor? Pointen er, at vi alle er modstandere, men vi

gør ikke nødvendigvis hinanden ondt. Omvendt risikerer det for al-

vor at gøre ondt værre, hvis smerte- og afmagtserfaring sættes ud

af kraft – hvis vi ikke må lære at slås, så gør det os for alvor øm-

skindede. Men hvad er det ved den pædagogiske organisering af

og rationale for kampe, der giver os problemerne? 

De professionelles vilje til at demokratisere kampe og und-

skylde, at kampe har vindere og tabere, har skylden. Demokratise-

ringen betyder, at man søger at kontrollere kampe på en sådan

måde, at idéen om de lige chancer for alle i kampen opretholdes.

Resultatet er, at der ikke kommer en egentlig kamp ud af mødet

mellem kombattanterne, men snarere en stadig respektfuld om-

gang af hensyn til, at personernes integritet og værdighed opret-

holdes ’kampen’ igennem. ’Kampe’ er blevet til en slags skygge-

boksning med ikke mærkbare markeringsslag. De professionelles

insisteren på slag-i-luften-kampe er en fejltagelse. Som kombat-

tanter har vi forskellig styrke, og denne styrke eller mangel på

samme viser sig først, idet man kæmper for at vinde. At vinde en

Slagfærdighedens endeligt

kamp handler ikke først og fremmest om at ydmyge sin modstan-

der, men om at erfare at være en stærkere og bedre udøver end

sin modstander. 

Denne erfaring tilsidesættes af de professionelles indgreb i og

organisering af kampe i såvel frikvarterer som i idrætstimerne.

Ingen må vinde, ingen må tabe. Uafgjort er det bedste resultat,

eller i hvert fald er det vigtigt at lære børn, at et sejrrigt resultat ikke

var med vilje. Netop viljen til ikke stå ved det gjorte er et problem,

da pointen jo er, at man ikke kan gøre det gjorte ugjort. »Tag dine

ord tilbage« er en formulering, vi kender, ikke mindst fra film om

ridderlighed. Samtidig ved vi fra disse film, at man jo præcis ikke

kan tage sine ord i sig igen. Derfor fik man i mere ærefulde tider

satisfaktion eller kompensation ved at udfordre sin krænker til en

duel. Men i vores ømskindede tider forsøger vi at omgå det gjorte

ved at undskylde. Har en dreng banket en anden eller blot truet

med det, så insisterer de voksne på, at der skal stikkes en und-

skyldning. Undskyldning betyder at fritage fra skylden for det

gjorte. Ingen får et ansvar, ingen tager et ansvar, intet sker i forhold

til det skete. Og ikke nok med det: undskyldninger frarøver også

vinderen glæden over at sejre og blive beundret for det, og tabe-

ren frarøves skammen og sin ærgerrighed efter at få revanche. Og

de professionelle har skylden for at undskyldningerne bliver udve-

jen. Det må påkalde vores vrede i lighed med filosoffen Nietzsches

vrede mod Jesus, fordi han tog skylden på sig og i øvrigt insisterede

på, at det vigtigste var at kunne tilgive. Det kan man ikke, men det

kan man blive nødt til, når professionelle spiller Jesus. I den for-

stand er undskyldninger og tilgivelse blevet en handlingslam-

mende magtstrategi, som børn for øvrigt på nederdrægtig vis er

godt i gang med at lære sig at udnytte. I den forstand er vi vidne til

den store ondskab i smertefrihedens navn. I stedet burde vi gøre

viljen til at vinde over og påføre andre smerte legitim igen. Erfarin-

gen af at være afmægtig er vigtigere end noget andet, også for de

sejrendes måde at sejre på. I bogen Zun Zi Bing (Mester Suns krigs-

kunst) fra 400 f.v.t. siges det således: Man skal slå fjenden, men

altid give ham et halmstrå at klamre sig til. y

Af rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet
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Kommentar: Kreativitet er 

vigtigere end kompetence 

Kompetencebegrebet er et levn fra indu-

strisamfundet. Derfor skulle vi hellere tale

om kreativetet, mener professor Feiwel

Kupferberg fra Institut for pædagogisk

sociologi ved Danmarks Pædagogiske

Universitet.

Dømt til fri selvdannelse

Realiser dig selv! Sådan lyder et motto for

den moderne selvdannelse, der har afløst

den traditionelle idé om almendannelse

som ledestjerne. Ifølge idéhistoriker og

ph.d. Lars Geer Hammershøj er, vi mere

frie til at danne os selv end nogensinde

før, men også belastet af den store friheds

skyggesider som fjernsynsnarkomani,

anoreksi, narcissisme og ensomhed.

Man må ville noget

Etnologen Thomas Højrup pointerer, at

dannelse opstår i mødet med det frem-

mede. Et folk er en kollektiv vilje i verden,

der formår at opretholde vedvarende

dannelsesprocesser, som kan imødegå

blind etnocentrisk selvgodhed. Det er den

afgørende udfordring til Danmark i dag.

Genstandenes orden

Verden er fuld af genstande, men der er

ingen samlet videnskab, der beskæftiger

sig med dem. Daniel Miller, professor i

antropologi ved University College

London, kom til Danmarks Pædagogiske

Universitet for at fortælle om sin

forskning i materiel kultur.

Ordet skal bruges som sværd

Hvis konflikter og ufred trives i et miljø

præget af uvidenhed, må uddannelse

være forudsætningen for øget fred. Men

så enkelt forholder det sig ikke, siger

lektor Ove Korsgaard fra Institut for

pædagogisk filosofi ved Danmarks Pæda-

gogiske Universitet. Fred og uddannelse

er ikke entydige størrelser, og den son-

dring har moderne pædagogik ikke taget

højde for.

Grænseløs pædagogik

Mindre pædagogogik skal der til – ikke

mere. Og færre grænser frem for flere.

Sådan kan vi undgå mange konflikter

mellem børn og voksne, mener semi-

narielektor Erik Sigsgaard fra Højvang-

seminariet.

Ej blot til lyst

Elever skal være aktive medspillere, ikke

passive tilskuere. Mere elevdeltagelse,

fælles ansvar og klare linjer er vejen frem,

mener professor Peter Harder fra Institut

for Engelsk på Københavns Universitet. 

At formå at leve som mig 

og sig selv

I dette eksklusive interview med den

franske filosof Paul Ricœur blev det

nødvendigt at tale engelsk om et magne-

tiserende, uoversætteligt, tysk begreb:

‘Bildung’, som vi på dansk kalder

dannelse. ‘Bildung’ er et potentiale, der

udfoldes konfliktuelt og aldrig finder én

fast form.



Ordet skal bruges som sværd

Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Det vakte en del opsigt, da den tyske avis Welt Am

Sonntag i efteråret 2001 kunne berette, at palæsti-

nensiske skolebøger indeholdt jødefjendtligt ind-

hold. Af undervisningsmaterialet fremgik det blandt

andet, at der ikke fandtes et alternativ til Israels øde-

læggelse, og at jøder var svigefulde og illoyale. Når

historien vakte bestyrtelse, var det især, fordi skole-

elever tilsyneladende kan uddannes, lære at læse og

skrive, uden at det fører til øget fred og tolerance.

Ifølge lektor Ove Korsgaard viser de palæstinensiske

skolebøger ligesom tilsvarende eksempler fra Israel

og Balkan, at pædagogik og krig nødvendigvis ikke

er antagonistiske størrelse. Uddannelse i sig selv for-

hindrer ikke automatisk udbrud af krige og konflik-

ter. For at uddannelse skal føre til fred, skal man

have viljen til at bruge sin viden i fredens og den

gode sags tjeneste.

»Man kan sammenligne viden med en økse, der

kan bruges til såvel at kløve brænde som til at slå

ihjel med. Hvordan den bliver brugt afhænger ikke af

viden, men af vilje. Først hvis viljen tilføres en etisk

dimension, baseret på universelle, humanistiske og

almenmenneskelige principper er der ifølge dannel-

sesteorien tale om dannelse. Dannet vilje er at bruge

øksen i menneskehedens tjeneste.«

Vaccination mod krig

Ifølge Ove Korsgaard har skolebøger i Danmark også

været nationalistiske – og nogle er det måske stadig

– men der er ikke så grove eksempler, som man for

eksempel har set det på Balkan, i Israel og Palæstina.

»Det er, når skolebøgerne mister forbindelsen til de

almenmenneskelige principper, at de bliver nationa-

listiske og tegner fjendebilleder af modparten. Na-

tionalisme og demokrati opstod historisk set sam-

tidig og må betragtes som en slags tvillingebrødre.

Nationalisme handler om at definere et folk ved at

distancere sig i forhold til andre. Demokratiet er på

samme tid afhængigt og truet af folket. Afhængigt

fordi demokrati forudsætter et folk (et demos), og

truet fordi nationalisme kan undergrave de univer-

selle principper, som demokratiet også bygger på.«

På spørgsmålet om, hvorvidt mere uddannelse er

en garanti for færre konflikter, siger Ove Korsgaard,

at det er en historisk kendsgerning, at viden ikke i sig

selv fører til fred. 

»Nazismen er jo et interessant, men skræmmende

eksempel på, at et oplyst folk med skolegang, univer-

siteter og nobelpristagere alligevel endte med at

sende jøderne til Auschwitz. Hvad nazisterne mang-

lede, var viljen til at bruge øksen på en dannet måde«.

Men Ove Korsgaard tilføjer, at det ifølge den ame-

rikanske politiske filosof John Rawls også er en

kendsgerning, at demokratier siden 1800-tallet ikke

er gået i krig med andre demokratier. Det ser ud til,

at demokratiets viljesdannelse er med til at vacci-

nere os mod at bekrige hinanden. 

»Tidligere var det jo utænkeligt at Danmark, Norge

og Sverige ikke gik i krig mod hinanden. I dag er det

modsat.«

Slavens og heltens fred

Men selv om uddannelse i demokratiske samfund

synes at spille en rolle for at sikre fredelig sam-

eksistens med andre demokratier, er moderne

pædagogik ifølge Ove Korsgaard gået for langt i

kampen for en konfliktfri tilværelse. Dermed ligner

moderne pædagogik fredbevægelserne, fordi det let

kommer til at handle om at skabe fred for enhver

pris, uden at skele til fredens karakter.

»Moderne pædagogik er meget konfliktsky og har

som ambition at neddrosle så mange konflikter som

muligt og skabe konsensus ud fra den betragtning,

at jo mindre konflikt, desto mere fremmer man

freden. Men man har vanskeligt ved at forholde sig

det faktum, at fred og fred er to forskellige ting.

Grundtvig siger, at der er forskel på gravens fred og

livets fred, ligesom der er forskel på heltens fred og

slavens fred. 

I moderne pædagogik og fredsbevægelserne siger

man, at fred er godt, men man tager ikke det næste

skridt – at fred kan være en problematisk størrelse,

hvis den er baseret på undertrykkelse og uretfærdig-

hed,« siger Ove Korsgaard.

4
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»Man kan sammenligne moderne
pædagogik med fredsbevægelserne.
Man siger, at fred er godt, men fred kan
være en problematisk størrelse, hvis
den er baseret på undertrykkelse og
uretfærdighed.«
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Hvis konflikter og ufred trives i et miljø præget af uvidenhed, må uddannelse være forudsætningen for øget fred. Men så enkelt

forholder det sig ikke, siger lektor Ove Korsgaard fra Institut for pædagogisk filosofi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. 

Fred og uddannelse er ikke entydige størrelser, og den sondring har moderne pædagogik ikke taget højde for.
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Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

»Hvis freden skal etableres for enhver pris, risikerer

man at acceptere – og det kan måske lyde lidt vold-

somt – løgn og bedrag. Nogle gange kræver det

måske en konflikt at sige, at et barn lyver eller har

været gemen,« fortæller Ove Korsgaard.

Den livgivende kamp

Ifølge Ove Korsgaard har moderne pædagogik svært

ved at forholde sig til de to forskellige former for

fred, fordi pædagogikken er så fokuseret på at undgå

konflikter, mobning og slåskampe mellem børn.

»Moderne pædagogik er på mange måder et sym-

patisk projekt, men det sympatiske er ikke nødven-

digvis altid godt«, siger lektoren, der har svært ved at

give entydige forklaringer på, hvorfor pædagogikken

er endt dér.

»Jeg tror, det hænger sammen med, at den kul-

turrelativistiske anskuelsesmåde er blevet mere ud-

bredt, og at autoriteter betragtes som problemati-

ske. Alle synspunkter skal høres, og vi ikke kan tillade

os at være dommere over andre mennesker. Det be-

tyder imidlertid, at man skjuler det forhold, at kamp

og konflikter kan være nødvendige for at gøre op

med vaner og normer, som er problematiske i for-

hold til det overordnede mål.« 

Når Ove Korsgaard bruger ordene ‘konflikt’ og

‘kamp’, understreger han, at han skelner mellem

kamp med ord og kamp med sværd. Kamp med

sværd er ifølge international ret kun tilladt i selvfor-

svar. Kampen skal føres på det idemæssige og ånd-

elige plan, og det er en kamp, vi bør opfatte som nyt-

tig og livgivende.

»Problemet er, at vi er så bange for, at der skal ud-

bryde kamp med sværd, at vi bliver bange for kamp

i det hele taget.«

Den halve Hal Koch

En af de personer, der blandt pædagoger er blevet

taget til indtægt for at repræsentere den ubetingede

tolerances synspunkt, er teologen Hal Koch. Men

ifølge Ove Korsgaard havde Hal Koch også en bety-

delig skepsis over for begrebet tolerance, fordi sand-

heden ifølge Koch er intolerant.

»Ligesom Martin Luther skelnede Hal Koch mel-

lem det verdslige rige og åndens rige. I åndens rige

skal der være kamp mellem sandhed og løgn. Hvis

der ikke er det, kan man ikke opretholde det andet

rige – tolerancens og demokratiets rige – hvor man

ikke bruger sværdet. Ordet skal bruges som sværd

for at undgå at bruge det fysiske sværd. Det er sådan

Hal Koch og Grundtvig tænkte – og det er sådan den

moderne pædagogik ikke tænker. Når Hal Koch be-

tragtes som repræsentant for tolerancen, er det

fordi, man kun har læst den halve Hal Koch. Man har

ikke taget i betragtning, at tolerance og tolerance er

to forskellige ting. Tolerance betyder, at mangfoldig-

hed skal accepteres i demokratiet, men det forud-

sætter, at man i tolerancens hellige navn ikke accep-

terer løgn og bedrag i åndens rige.« y

Jakob Albrecht

jaal@dpu.dk

>

Ordet skal bruges som sværd

Lektor Ove Korsgaaard

Institut for pædagogisk filosofi ved

Danmarks Pædagogiske Universitet

»Når den moderne pædagogik bruger
Hal Kock som repræsentant for toleran-
cen, er det fordi, man kun har læst den
halve Hal Koch.«



andre børn i verden?,« spørger Erik Sigsgaard. »Det

er, at ingen andre tilbringer 25.000 timer i skoler el-

ler institutioner i løbet af en barndom. Jeg har lige

været i Sydeuropa, hvor der kommer en del danske

børn, og der møder jeg mange sydeuropæere, som

forundres over de danske børn: ’De virker meget

nervøse,’ siger de. Og det er jo også sådan, mange

danske pædagoger ser børnene. Men hvad er det, vi

siger? Vi siger ikke ’nervøse’, men ’grænsesøgende’.

Vi lokkes til en diagnostik, som i sig selv rummer

behandlingen, nemlig faste rammer og grænser. Det

ligger i selve begrebet, når vi udnævner børnene til

at være grænsesøgende. Vi har sagt, at det ikke er

grænserne, der er noget vejen med, men at de

tværtimod er noget givet, som der ikke kan sættes

spørgsmålstegn ved,« siger Erik Sigsgaard.

Det kommer næppe som en overraskelse, at Erik

Sigsgaard hverken er begejstret for den intensive

institutionalisering af danske børn, eller de rammer,

vi byder dem i skoler og børnehaver. Og han køber

heller ikke forklaringen med, at forældrene bare skal

blive bedre til at opdrage deres børn for at komme

deres »grænsesøgende« adfærd til livs:

»Debatten om, at forældrene bør opdrage deres

børn bedre, er håbløs – det fører til at forældrene

hele tiden går rundt og synes, at de skal gøre det

bedre. Og det kan de ikke. Forældrene har efter min

mening aldrig været så engagerede og interesserede

i barn-voksenforholdet, som de er i dag,« siger han

og peger på det, han ser som problemets egentlige

årsag: »Relationerne barn-barn eller barn-voksen bli-

ver til konflikter i det øjeblik, de gør det vanskeligt for

den professionelle at udføre arbejdet på den måde,

de synes det skal udføres på. Det er disse relations-

forløb, der ofte ses som konflikter«.

Mindre pædagogogik skal der til - ikke mere. Og færre grænser frem for

flere. Sådan kan vi undgå mange konflikter mellem børn og voksne,

mener seminarielektor Erik Sigsgaard fra Højvangseminariet.
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Grænseløs pædagogik

På Højvangsseminariet ånder alting fred og ro.

Der er ingen som løber rundt på gangene eller slås i

gården. Gennem de åbne døre ind til grupperum og

undervisningslokaler kan man se de studerende ar-

bejde. Et sted er underviser eller studerende i gang

med et oplæg foran en lyttende forsamling, og fra et

andet lokale høres lavmeldt diskussion. En stude-

rende forlader et grupperum for at gå i kantinen og

hilser på vejen ud på en medstuderende, som kom-

mer tilbage med favnen fuld af fotokopier. Et har-

monisk sted med velfungerende studerende – det er

det indtryk, man får. Og samtidig kan man glæde sig

over, at det netop disse fornuftige mennesker, der

som pædagoger skal ud at præge kommende gene-

rationer af danske medborgere.

Problemet er blot, at der er en verden til forskel på

Højvangsseminariet og en gennemsnitlig dansk dag-

institution. De samværsformer, der praktiseres på se-

minariet, står nemlig i skærende kontrast til den kul-

tur, som de studerende vil møde og ofte ender med

selv at praktisere ude på institutionerne. Dér kan

man nemlig ikke tale, når man vil, ikke henvende sig

til det menneske, man vil, ikke opholde sig i det lo-

kale, man selv vil, og ikke lege med dem, man selv

vil. Og den slags fører uvægerligt til konflikter mel-

lem voksne og børn. Sådan lyder i hvert fald Erik

Sigsgaards analyse af det i medierne meget omdis-

kuterede disciplinproblem i skoler og daginstitutio-

ner. Som forsker ved Center for Institutionsforskning

ved Højvangseminariet har han beskæftiget sig ind-

gående med emner som opdragelse, børn og insti-

tutioner, og han har ofte markeret sig i den offentlige

debat. Senest er det sket med bogen ’Skældud’, der

endnu engang har fået hans kritikere til at tage min-

dre flatterende betegnelser som naiv romantiker og

fliphovede i brug.

Nervøse børn

»Hvad er det egentlig, der adskiller danske børn fra

græske børn eller nigerianske børn eller kinesiske

børn? Hvad er det der adskiller danske børn fra alle

Den enkle løsning

Analysen er besnærende i al sin enkelhed. Det er

selve grænsesætningen og institutionaliseringen af

børnenes liv, der udgør det egentlige omdrejnings-

punkt for konflikter. Ville vi så ikke være bedst tjent

med så få institutioner som overhovedet muligt?

»Det er en fuldstændig urealistisk tankegang at

lukke alle institutioner. Skoler og institutioner er no-

get, vi er nødt til at have. De er, er jeg lige ved at sige,

et nødvendigt onde. Kvaliteten i at se skolen og bør-

nehaven som nødvendige onder - og det er at sætte

det på spidsen – er, at det giver os en vis ydmyghed

over for institutionerne. Det giver anledning til at

spørge, hvad det er, børn er berøvet i dagens Dan-

mark. Vi kunne godt blive lidt mere upædagogiske.

Et pædagogisk koncept vil næsten altid betragte pro-

blemstillingerne indefra, fra institutionens rammer.

Det er der, vi aktiverer den pædagogiske forståelse,

og det fører til nogle misforståelser og fejltolkninger.

Jo flere institutionaliseringsagenter vi er, jo mere vil

vi udelukke andre forståelser, og jo sværere vil det

blive for os at gøre den samme iagttagelse som syd-

europæeren, nemlig at danske børn er nervøse,«

siger Erik Sigsgaard.

En time dummere

For at illustrere hvad han mener, når han siger at

pædagoger tænker for meget inden for institutio-

nens rammer, refererer Erik Sigsgaard en konkret un-

dervisningssituation. Eksemplet stammer fra antro-

pologen Susanne Højlunds bog ’Barndom mellem

børn og professionelle’ og tager udgangspunkt i en

fysiktime:

Læreren går med 4. klasse hen i faglokalet – de

skal lære om magnetisme. Uddelingen af magneter

begynder. Der er 25 børn, og da læreren er nået til

barn nummer fem, er nummer et begyndt at røre

ved magneten, og hun siger: »Ikke før alle har fået«.

Så bliver der uddelt søm. Flere begynder at pille ved

dem, for det kan børn ikke lade være med, og lære-

ren er nødt til at skælde meget ud. Da hun er nået til >

»Vi kunne godt blive lidt mere upæ-
dagogiske. Et pædagogisk koncept vil
næsten altid betragte problemstillin-
gerne indefra, fra institutionens rammer.«
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Grænseløs pædagogik
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nummer ti, har nummer tre nu også snuppet side-

mandens magnet og sat én op til hvert sit øre: Er der

forbindelse? Da der er gået femten-tyve minutter,

bliver læreren rigtig vred og siger: »Nej, så er I altså for

små til at komme hen i fysiklokalet«, og i spidsen for

den lille flok vandrer hun tilbage til klasseværelset.

»Det, der skulle have været så sjovt, er blevet et

kæmpe nederlag,« siger Erik Sigsgaard som forkla-

ring til eksemplet og fortsætter: »Det er ikke mig, der

er ekstremist, når jeg siger, at man kan blive dum af

at gå i skole. Det er jo helt tydeligt, at disse 25 børn

blev en time dummere. De havde chancen for noget

andet. Børn elsker at eksperimentere, og børn har

brug for en lærer, som kan hjælpe dem til at nå frem

til en forståelse af fænomenerne. Men i det sædvan-

lige institutionelle regi bliver det til en gang voksen-

bestemmelse og venteri, der dræber lysten til at eks-

perimentere og spilder børns tid,« siger han.

Selv en forstående fysiklærer kan komme til kort,

og konflikter og skældud vil også være en del af

hverdagen i den »grænseløse« institution, medgiver

Erik Sigsgaard. Men, siger han, så vil situationen også

være en helt anden:

»Er man noget dertil, hvor man desværre bliver

nødt til at skælde ud, er det imidlertid ikke så farligt

mere. I det øjeblik jeg sætter grænser eller skælder

ud, som fysiklæreren gjorde i eksemplet, går jeg ind

og skader. Det farlige består i, at jeg gør det i den

bedste mening. Kunne vi voksne i stedet komme

derhen – og det er man allerede mange steder – at

vi kunne sige: ’desværre er vi nødt til at begrænse dit

barns handlemuligheder,’ da ville vi være nået langt.

Det kan godt være, vi får skældt ud, men vores sigte

ville hele tiden være, om vi kunne give børnene lidt

flere muligheder, give dem en lidt friere måde at

handle og eksperimentere på.«

En historie om blindhed

Igen får Erik Sigsgaard det til at lyde så enkelt. Vi skal

give børnene plads til selv at handle og kun skælde

ud, når der virkelig ikke findes et alternativ. Det ef-

terlader dog spørgsmålet om, hvordan kontrasten

kan blive så stor mellem Højvangseminariets frie ar-

bejdsformer og den voksenstyrede hverdag på dan-

ske institutioner og skoler? Har seminarierne tabt

forbindelsen med virkeligheden?

»Nej, pædagoguddannelsen er meget nær på

praksis« svarer Erik Sigsgaard og peger i stedet på

den skjulte læring som problemet: »På den ene side

bevarer de studerende deres værdiforestillinger om

det gode liv, som rummer betydelig mere frihed end

de fleste folks syn, og på den anden side sker der en

gradvis skjult læring,« siger han og fortsætter: »Den

indoktrinering, der sker i de pædagogiske uddannel-

ser, gør, at de fleste studerende ender med at be-

tragte de pædagogiske institutioners indretning og

måde at fungere på som noget givet – samtidig med

at drømmen bevares. På den ene side har vi drøm-

men, og på den anden side en accept af, at det ikke

kan lade sig gøre. Det gør, at den studerende er

meget dårligt rustet, når han eller hun møder praksis.«

Det forhold er ifølge Erik Sigsgaard særlig grelt,

når det handler om skældud: »Alle gør det, ingen ta-

ler om det. Det er et onde, som alle erkender som et

onde. Det, at vi aldrig nævner det, gør, at vi stiltiende

accepterer, at det må være der. Begrebet skældud er

fuldstændig ude af fokus, det findes simpelthen

ikke. Det findes ikke i pædagogiske opslagsbøger ,og

der findes ingen undervisningsforløb på nogen se-

minarier om det – vi har i hvert fald ikke kunnet

finde det. I stedet handler det om konflikter, hvor

fokus er på børnene. Taler man om skældud, er

fokus på den voksne, og det er måske forklaringen

på, at det ikke findes. Der er en blindhed over for

praksis, og blindheden udtrykker en slags accept.

Det at vi i en 4-årig pædagogisk uddannelse undgår

at beskæftige os med skældud, rummer det bud-

skab til de studerende, at skældud bare er noget, der

er der; det er ikke noget, der er grund til at beskæf-

tige sig med.« y

Anders Lindskov

anli@asterisk.dk

»Det er ikke mig, der er ekstremist, når
jeg siger, at man kan blive dum af at gå
i skole.«

Lektor Erik Sigsgaard

Center for Institutionsforskning 

Højvangsseminariet

>
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Da pædagogikken vendte blikket bort fra den sor-

te skoles rædselskabinet for at sætte den nysgerrige

og lærelystne elev i centrum, blev en række begre-

ber stillet over for hinanden som dystende mod-

standere. Sort skole versus lystbetonet læring. Tvang

versus lyst. Grænser versus frihed. I dag er den sorte

skole en saga blot, men den eksisterer stadig som et

stærkt skræmmebillede, som pædagogikken ivrigt

kæmper imod. Ve den, som siger konsekvens. 

Af bar frygt for at blive sat i bås med kæft, trit og

retning-modellen koncentrerer man sig om elever-

nes lyst, og man er uvillig til at anlægge en synsvin-

kel, hvor der er en samfundsmæssig tvang, som ele-

verne skal leve op til, hvad enten de kan lide det eller

ej, siger professor Peter Harder fra Institut for En-

gelsk, Københavns Universitet. Han mener, at skole-

systemet i dag lægger alt for stor vægt på lysten, som

derved bliver en dominerende faktor.

»Undervisning handler grundlæggende om, at

man har et projekt, som man ved fælles hjælp skal

have op at stå. Spørgsmålet om lyst er ikke det, der

skal sætte dagsordenen. Kriteriet er grundlæggende,

om der foregår noget med mening eller ej, ikke om

eleverne synes, det er vildt sjovt hele tiden eller ej.

Det, der skal tematiseres over for eleverne, er ikke,

’hvad har du lyst til’, men ’hvad er mit nødvendige

bidrag ’. Derefter skal man så sige, ’hvordan kan det

nødvendige bidrag blive så lystbetonet som muligt’,«

siger Peter Harder. Han er ikke meget for den enten-

eller-optik, som ofte gennemsyrer den pædagogiske

debat, når talen falder på fag og pædagogik. Ofte skil-

les fag og pædagogik ad, og det skaber en konflikt:

»Der er en tendens til, at pædagogikken er den

unge, kærlige mor, og fagligheden er den gamle,

sure far. Skilsmissen er nærmest en realitet. Man kan

ikke helt forhindre, at den gamle sure far får en vis

samkvemsret, men han må endelig ikke få forældre-

myndigheden. Den måde at se det på er en måde at

polarisere og konfliktgøre en problemstilling på,«

siger Peter Harder. 

»Hvis man tager problemstillingen op i en ikke-

konfliktgenererende atmosfære, er der i virkelighe-

den ikke den store uenighed. Men i samme øjeblik

man diskuterer det, er det, som om enten er man

for, eller også er man imod lyst. Hvad er du? Er du

for, eller er du imod lyst?«

Opgør med slikbutikken

I 2002 udgav Peter Harder sammen med Birthe

Louise Bugge debatbogen »Skolen på frihjul«, hvori

de to forfattere beskriver og langer ud efter den lyst-

kultur, som hersker i landets gymnasier. Ifølge forfat-

terne er gymnasiet i vid udstrækning blevet en filial

for de unges fritidskultur; et sted, hvor mange elever

hænger ud og ikke føler ansvar, fordi de er vant til, at

de passivt kan læne sig tilbage i stolen. Læringen er

jo skolens og lærerens ansvar. Resultatet er alt for

megen spildtid og dårlige betingelser for såvel

lærere som elever. Et bedre uddannelsessystem kan

ifølge de to forfattere kun opnås, hvis der stilles krav

til eleverne, selv om eleverne måske ikke har lyst til

at leve op til dem. Det kræver, at skolen i langt

højere grad tydeliggør, at der er klare linjer og regler,

når eleven træder ind i klasseværelset. 

»Der er forskel på kriteriet for at gå hen i slikboden

og gå hen i skolen. Det er to vidt forskellige ting. Det

er skolens soleklare pligt at fortælle børnene, at

somme tider er det mere sjovt, andre gange er det

mindre sjovt,« siger Peter Harder, der går ind for fæl-

les ansvar i skolen. 

»Man har et ansvar, når man er elev i klasseun-

dervisning, man har et ansvar, når man deltager i et

normalt gruppearbejde, man har et ansvar, som jo er

meget større, når man deltager i projektundervis-

ning. Alle disse former for ansvar er det meningen, at

skolen så at sige skal indsætte. Det er noget, elever

må socialiseres til. Man kan ikke regne med, de kan

det på forhånd. Den ændring, som jeg synes, er vig-

tigst, er en tættere samlet opfølgning fra lærerne,

hvor den enkelte elev hele tiden føler, at han/hun er

i dialog med teamet, altså skolen,« siger han og un-

derstreger, at der er megen hjælp at hente i det kol-

lektive miljø.

»Selve miljøet betyder enormt meget. Hvis man

træder ind i et rum, hvor man føler, der foregår no-

get spændende, er folk villige til at lægge deres egen

lyst-dagsorden til side for at være med til, hvad der

foregår i rummet.«

Så den enkeltes lyst bliver den fælles lyst?

»Det bliver den fælles lyst. Det er ligesom med et

fodboldhold: Man kan ikke spille sin egen fodbold-

kamp. Man bliver nødt til at spille den samme kamp,

som de andre spiller. Kollektivet er en meget stærk

kraft, både for det gode og for det onde. Det kollek-

tive miljø spiller en stor rolle, men det fortrænger

man, når man tænker på den rent individuelle dags-

orden. Mennesker er genetisk programmerede til at

finde ud af, hvad der foregår, hvor de er, og lege med

på det. Det skal undervisningssystemet også indrette

sig efter.«

Rødt kort ved sløv deltagelse

Ifølge Peter Harder bør der som en naturlig ting være

klare regler og tydelige grænser i skolesystemet, når

det drejer sig om den grundlæggende ansvarlighed,

ikke som i den sorte skole, men som i fodboldens

verden:

»Hvis man gerne vil spille fodbold, må man give

afkald på at tage bolden med hænderne. Der er reg-

ler, man må følge for kunne være med. Hvis man

gerne vil være med til en læreproces, så er der også

noget, der svarer til at tage bolden med hænderne.

Det kan enhver begribe, og børnene kan navnlig let

forstå det. Men lærerne har haft svært ved at se,

hvorfra de kan få legitimationen, så de kan sætte

rammerne, fordi de har været under meget skarp an-

klage for at være autoritære, indgribende, forstyr-

rende og grænsesættende.«

Hvad kan læreren gøre for at fremme elevernes

deltagelse i undervisningen?

Ej blot til lyst

»Der er en tendens til, at pædagogikken
er den unge, kærlige mor, og faglighe-
den er den gamle, sure far. Skilsmissen
er nærmest en realitet.«
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»Det drejer sig om at medtænke en form for hold-

ningsbearbejdelse i selve pædagogikken. Der skal

være klare linjer, så ingen kan være i tvivl om, hvad

en fornuftig deltagelse består i. Det er noget, man

høfligt er passeret hen over, for hvis læreren gjorde

for tydeligt opmærksom på det, så var det ligesom

en overtrædelse af loven om, at elevernes lyst skal

være styrende. Derfor har der bredt sig en fortræng-

ningsagtig tavshed omkring det sted, hvor elevernes

uproduktive forventninger møder skolesystemet.

Der har skolen ikke fundet en måde at træde i

karakter på.«

En radikal måde at indsætte klare linjer tilbyder

konsekvenspædagogikken, som kort sagt plæderer

for mere konsekvens og knivskarpe spilleregler i sko-

lesystemet. Den har haft stor succes på TAMU-skoler,

hvor arbejdsløse unge på kant med loven er kom-

met ind på arbejdsmarkedet gennem et praktisk ud-

dannelsesforløb. Pædagogikkens opfinder er Jens

Bay, som i 1984 udgav bogen »På vej mod konse-

kvenspædagogik« på baggrund af sit arbejde med

socialt svage elever, og som snart er aktuel med en

ny stor lærebog om sin pædagogiske teori. 

Ifølge Peter Harder bør skolen være langt mere

konsekvent, så længe den er det med afsæt i et en-

gagement i eleverne. »Hvis man gerne vil udøve kon-

sekvenspædagogik over for eleverne, er chancen for

at gøre det fornuftigt langt bedre, hvis man har et en-

gagement i eleverne, og de mærker det engage-

ment. Det er dér, skilsmissen mellem fag og pæda-

gogik, mellem læring og lyst, er så katastrofal. Man

har identificeret engagementet med eleven som

person og som lystindehaver i stedet for at rette fo-

kus mod eleven som lærende subjekt. Men skolens

opgave er at forvalte elevernes læreproces, ikke de-

res liv. Eleven i centrum bliver først rigtig, hvis det er

eleven som lærende subjekt, der er i centrum.«

Ifølge Peter Harder er problemet med ‘sloganet’

barnet i centrum, at det udelukkende sætter fokus

på barnets projekt. »Barnet i centrum er en halv

Elever skal være aktive medspillere, ikke passive tilskuere. Mere elevdeltagelse, fælles ansvar og klare linjer er vejen frem, mener

professor Peter Harder fra Institut for Engelsk på Københavns Universitet. 

sandhed, som vi endelig ikke må glemme. Men en

læreproces i skolen kan for mig at se overhovedet

ikke tænkes, uden at den har to centre, ligesom en

ellipse snarere end en cirkel. Der er to fokusområder.

Det ene fokus er barnets projekt, det andet fokus er

de læremål, som er vores eneste undskyldning for at

sige, at børn skal gå i skole. Der skal være to fo-

kuspunkter, og de skal være i et forhold til hinanden.

I det øjeblik man polariserer ved at sige, enten går vi

ind for barnet, eller også går vi ind for indholdet i un-

dervisningen, så er det hele tabt,« siger Peter Harder.

Fra pligtsamfund til lystkultur

At gøre barnets lyst til en nøglefaktor i læreproces-

sen har rødder langt tilbage i historien. En vigtig teo-

retiker på området var 1700-talsfilosoffen Jean-Ja-

cques Rousseau, som ikke selv formåede at forbinde

sine pædagogiske forestillinger om moderne

følsomhed med opdragelsen af sine egne børn.

Ifølge Peter Harder er Rousseau et glimrende

»Der er regler, man må følge for at
kunne være med. Hvis man gerne vil
være med til en læreproces, så er der
også noget, der svarer til at tage bolden
med hænderne.«
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> eksempel på, hvorfor teorier om barnets lyst er

svære at forene med den pædagogiske praksis.

»Det er ikke tilfældigt, at Rousseau desværre

måtte parkere sine børn på et børnehjem, mens han

udtænkte den ideelle opvækst. Det er en god illu-

stration af, hvorfra forestillingen om utopien, som

noget, man kan slå almindelige praktiske lærere

oven i hovedet med, stammer. Den stammer fra en

grundlæggende spaltning, hvor man satte alt det

grimme under de virkelige børn, som man har, og

som skal på børnehjem, og så går man hjem til skri-

vebordet og tænker over det ideelle liv ved siden af.

Men de almindelige læreres situation er jo den, at de

skal få tingene til at hænge sammen. De kan jo ikke

som Rousseau sætte sig hen til skrivebordet og ud-

grænse de faktiske børn. De er nødt til at operere

med de børn, som er der,« siger Peter Harder.

Hvorfor har der udviklet sig en lystkultur i

nutidens uddannelsessystem? 

»Det hænger sammen med mange ting, men en

ting er opvækstbetingelserne. I det tidligere ’pligt-

samfund’ var verden generelt mere arbejds-

krævende, og børn voksede op med bevidstheden

om, at de også havde en rolle at spille, for at det hele

kunne køre rundt. Den oplevelse af, at omverdenen

havde et vist krav på én, var en del af børnenes op-

vækst. Nu om stunder er den form for krav, dels af

velstandsgrunde, dels fordi begge forældre arbejder,

fordampet, så børn bliver i meget højere grad vant

til, at hele deres tidsflade er noget, som de har ret-

ten til at udfylde efter deres egne ønsker og hoved-

sageligt sammen med kammeraterne. De lever i et

univers befolket af kammerater, hvor de hele tiden

har en fornemmelse af, at det vigtigste for dem er at

placere sig på den måde, de har mest lyst til i forhold

til kammeratgruppen. Oplevelsen af, at der er ting ,

man skal, er forsvundet.« 

Ifølge Peter Harder skal skolen se i øjnene, at der

er en konflikt i klasseværelset fra første dag, nemlig

konflikten mellem skolens dagsorden og alle de for-

skellige dagsordener, som eleverne repræsenterer.

»Skolen har brug for en model for anstændig kon-

flikthåndtering i stedet for den fortrængning af kon-

flikten, som den progressive pædagogik, sådan set

uden nødvendigvis at indebære det, faktisk er blevet

rammen om – fordi man har set det sådan, at hvis

der manifesterede sig en konflikt overhovedet, så var

det, fordi skolen ikke gjorde det, den skulle. Hvis der

er noget, der afviger fra idealet, har skolen gjort en

fejl. Det er dér, lærerne går på førtidspension, fordi

når de sidder med nogle elever, der ikke lige har lyst

til at lave, hvad der står på dagsordenen, så er det

ikke til at holde ud, at det altid skal være lærerens

fejl,« siger Peter Harder. y

Camilla Mehlsen

asterisk@asterisk.dk

Ej blot til lyst

Professor Peter harder

Institut for Engelsk 

Københavns Universitet

»Det er ikke tilfældigt, at Rousseau des-
værre måtte parkere sine børn på et
børnehjem, mens han udtænkte den
ideelle opvækst.«
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– Hvordan forstår De dannelsens fænomenologi,

og forholdet mellem identitet og ‘Bildung’? 

Når man spørger om identitet, ønsker man at

komme til at vide: Hvem er jeg? Relationen mellem

begreberne identitet og dannelse må tænkes som et

spørgsmål om den kapacitet , det potentiale, og ka-

pabilitet, den duelighed, som det enkelte individ har.

Kapacitet - eller evnen til at rumme og at yde - er den

vished, der ligger i at jeg kan gøre noget, at jeg kan

handle. ‘Oneself as Another’ er skrevet som en

række forskellige konfigurationer, startende med

sproget, det at jeg kan sige noget - og derefter

gående videre til den fysiske og sociale verden, hvori

noget kan ske. Narrativitetsbegrebet her ligger tæt

på, hvad Hannah Arendt skrev: fortællingen drejer

sig om at opdage ’the who’. Der er en forbindelse til

mit tidligere værk ‘Time and Narrative’, hvor jeg var

optaget af at undersøge tidens struktur, der er mere

kompleks end en traditionel skelnen mellem fortid,

nutid og fremtid indikerer. Jeg forsøgte at sige, at nu-

tiden og nærværet var mere end et øjeblik, og den

levede nutid, hvori vi er initiativrige og medieres af

mødet med andre mennesker, netop må forstås som

et spørgsmål om kapacitet. I den sidste del af ‘One-

self as Another’ introduceres en række etiske

dimensioner, nu også forstået som spørgsmål om

kapacitet. Her må der særligt lægges vægt på evnen

til at være tilregnelig og ansvarlig. Problemet med

‘Bildung’ i denne kontekst er, i hvilken udstrækning

den anden kan regne med mig. Det interessante se-

mantiske felt for tilregnelighed (accountability) og

beregnelighed (computation) kunne undersøges

nærmere. ’Bildung’ findes på vejen mellem kapaci-

tet og performance - mellem ydeevne og ydelse. ‘Bil-

dung’ drejer sig om den måde, jeg vedvarende må

realisere mig selv på.

For at sammenfatte: Kapaciteten må basalt set fors-

tås som et potentiale, jvf. Aristoteles' begreb dyna-

mis. Overgangen fra kapacitet til aktualitet, energeia,

er et første trin i mit forsøg på at give et svar på, hvad

dannelse er.

– Er ‘Bildung’ et ontologisk begreb, en nødvendig-

hed for menneskeheden, og noget vi mangler ved

fødslen?

’Bildung’ er snarere et antropologisk begreb. Mit

andet svar på, hvad dannelse er, må dreje sig om at

fokusere på formidlingerne mellem én selv (one-

self), den anden, de andre og det andet, når man

bevæger sig fra barndom, igennem ungdommen til

modenhed. Disse formidlinger er meget komplekse.

Dannelsesbegrebet indbefatter, at jeg må finde min

vej, når jeg møder de andres forventninger. Det ny-

fødte barn har hjælp nødig. Det er udleveret til livet.

Det har frem for alt brug for beskyttelse, og da det er

bange for at blive udstødt, må det have hjælp.

Senere vil det ankomme til det antagonistiske trin,

kaldet Ødipus-komplekset. Men før denne konflik-

tuelle situation opstår, eksisterer barnet i denne

desperate situation, hvor det skriger om hjælp og

beskyttelse. Gennem hele vort liv konfronteres vi

med barnets skrig: Hjælp mig med at leve. Forbin-

delse mellem dannelse og bistand er meget central.

Behovet for hjælp er på en måde overordnet senere

konflikter mellem barnet og den voksne. 

Men der findes også et hierarki af institutioner, der

tager sig af ‘Bildung’, fra familien til skolen. Ræk-

kende fra livet i byen (Polis) til livet som verdens-

borger (universelt). At anse sig selv for at være og at

blive anset for at være en autonom borger er et tegn

på dannelse. 

Ved siden af disse to syn på ‘Bildung’ - virkelig-

gørelse af den egne kapacitet og andres hjælp til at

komme fra den tidligste barndom til det modne liv

uden at blive udstødt - findes der et tredie: Evnen til

at være alene. Evnen til at kunne leve med både mig

og sig selv er et tegn på dannelse. I stedet for ang-

sten for eksklusion træder evnen til ensomhed.

Således kan ‘Bildung’ også forstås.

Hegels uomgængelige aktualitet

– Fastholder De G.W.F. Hegels dannelsestænkning? 

Jeg har altid været meget interesseret i Hegel,

startende med hvilken rolle begrebet negativitet

spiller. I ‘Jena-filosofien’ spiller kampen om anerken-

delse en vigtig rolle. I ‘Retsfilosofien’ er det væsent-

lig at forstå, at anerkendelsesformerne passerer gen-

nem en serie af forskellige formidlinger. Den første

og mest abstrakte form er kontrakten, at blive aner-

kendt som en pålidelig partner i et kontraktuelt for-

hold. Men Hegel placerer disse juridiske forhold på

et meget lavt niveau, for der er ikke noget samfund

(Gemeinschaft) i en kontraktlig relation. Det klassi-

ske eksempel er markedet, at købe og at sælge. I en

kontraktuel relation medieres viljen via ting, men vil-

jerne er jo heterogene. Kontraktuelle relationer er

derfor ‘rene’ relationer, anskuet åndsvidenskabeligt.

Jeg skylder jo ikke den anden noget, når jeg har op-

fyldt mine kontraktlige forpligtelser. Kontrakten

efterlader på en måde de to parter langt fra hinan-

den. Hele anerkendelsesprocessen må dog begribes

på en måde, så man forstår, hvordan disse udven-

digheder bliver stadig mere integreret. 

I dette eksklusive interview med den franske filosof Paul Ricœur blev

det nødvendigt at tale engelsk om et magnetiserende, uoversætteligt,

tysk begreb: ‘Bildung’, som vi på dansk kalder dannelse. ‘Bildung’ er et

potentiale, der udfoldes konfliktuelt og aldrig finder én fast form. 

>

»Dannelse er en anerkendelsesproces.
Den rækker fra ydre til indre relationer,
fra konfliktende og konkurrerende
forhold til harmoniske.«
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Hegel skelner mellem tre trin i ‘Retsfilosofien’: Det

første trin udgøres af familien - et ikke-valgt fælles-

skab. Her dannes de første gensidige bindinger, om-

fattende de konfliktende perspektiver, som Freud ta-

ler om. Der er tale om et ritualiseret tilhørsforhold.

Men familien er en begrænset cirkel, i forhold til det

andet trin, det åbne samfund. Her hersker der arbi-

trære kræfter og konkurrence. Behov og interesser

florerer, og ønsket om succes er dominerende. Det

er således først på det tredje trin, i de politiske rela-

tioner, at man kan finde den højeste form for inte-

gration. Det drejer sig ikke her om at forstå staten

som regering - ej heller bare om se nærmere på de

konstitutionelle regler. Overordnet disse står den

gensidige anerkendelse som statsborgere.

På denne måde er ‘Bildung’ et politisk koncept, i den

græske forstand af ordet, der integrerer forestillin-

gen om mennesket som et zoon politikon, der må

udvikles gennem paideia (opdragelsesidealet for det

alsidigt dannede menneske i det antikke Græken-

land; SNL). At være en del af bystaten (en fri borger

i polis) overskrider og fortætter de andre relationer,

der udspilles hhv. i familien og på markedet (kon-

trakten). Den mest interessante bog at se nærmere

på i denne forbindelse vil være Aristoteles' 3.bog om

Politikken, kapitel 9, hvis jeg husker ret, hvor han

taler om fællesskabet mellem borgere i bystaten ved

at anvende begrebet venskab. Det er interessant, at

dette begreb om venskab mellem borgerne i Polis

overskrider det blot private og nære venskab. Dette

samfundsborgerskab kan ikke reduceres til interes-

ser eller til nødvendigheden af at måtte mobilisere

et forsvar for Polis'en mod trusler om angreb udefra.

Der er tale om forbindelser, der er stærkere end det,

at man deler interesser, og de danner sammenhæn-

gen mellem byborgerskabet og bystaten. I det

antikke Grækenland var der en meget tæt forbin-

delse mellem politik og byborgerskab. Borgerne ska-

ber byen og dannes i den.

– Drejer ‘Bildung’ sig om at arve traditionen?

Ja, hvis det drejer sig om en videregivelse af, hvad

den ene generation har lært til den næste. På denne

måde er dannelse et generationsbegreb. Men trans-

mission – videregivelse – betyder noget andet og

mere end tradition, for det er vigtigt ikke at reducere

tradition til noget, der blot skal bevares som en mu-

seumsgenstand. Dannelsen af identitet er noget

andet end at fiksere identitet.

Konflikter på alle niveauer

– Kan De skrive under på en formulering af, at der

ikke ville kunne foregå dannelse uden modstand? 

Hvis vi vender tilbage til begyndelsen af denne

samtale, til begreberne kapacitet og kapabilitet, er

der konfliktuelle dimensioner til stede på alle

niveauer. Blot det at tale sammen implicerer konflik-

tualitet. Menneskene er rivaler på det lingvistiske

niveau. Der kæmpes for at få ret. Tilegnelse af lær-

dom skaber andre former for konfliktualitet. 

– Det græske ord polemos (ophav til ordet polemik)

betyder jo også krig...

Det er derfor, jeg bliver ved med at være interes-

seret i Hegels filosofi, da han vedvarende skriver om

Andethedens konfliktualiteter, der må studeres på

alle niveauer: i sproget, i naturen, i samfundet...

– Kan det hævdes, at dannelsesprocesserne i vor

tid er kommet i fare? At de trues af markedet, sta-

tens mangel på ambitioner og alverdens privat-

interesser...?

– Det er banalt, men må tages alvorligt. Alt synes

at blive til en deal på et marked, at blive gjort til va-

rer. Der kan tales om en generel vareliggørelse. Men

lad os igen holde os til Hegels skema og se på rela-

tionen mellem familie og stat. På dette niveau er

konflikterne helt åbenlyse, fordi der her hersker for-

skellige behov og interesser. De unge venstrehegeli-

anere og Marx tolkede disse konflikter på en anden

måde, men Hegel forsøgte at finde en løsning på det

politiske niveau, fordi konflikterne ville vedblive med

at eksistere på det økonomiske niveau. Hegels

løsning stod i modsætning til Adam Smiths opti-

misme. Smith håbede på, at fredens købmænd

kunne befri samfundet fra krigeriske adelsfolks

kampe. Han forestillede sig, at en social fred ville op-

stå, når markedets usynlige hånd havde virket. Den

aristokratiske stat måtte se sin undergang i møde. 

I det nye samfund ville der selvfølgelig være konkur-

rerende; men de ville blive holdt i skak af den usyn-

lige hånds forsyn. På en måde var Hegel mere skarp-

synet end Smith, da han indså, at denne stat ikke

ville kunne skabe stabile anerkendelsesmønstre

blandt de mange konfliktende behov og interesser

alene ved at forlade sig på markedets logik. Der er

en tæt sammenhæng mellem dannelse og det at

blive anerkendt. Dannelse er en anerkendelsespro-

ces. Den rækker fra ydre til indre relationer, fra kon-

fliktende og konkurrerende forhold til harmoniske.

– Bruger De her ‘Bildung’ som telos for en be-

vægelse fra konflikt til forsoning, fra krigstilstand til

fornuft, fra disrespekt til respekt?

At lære og at blive undervist er to komplemen-

tære, men også to forskellige begreber. For det første

må mennesket lære; men begrebet undervisning er

alt for snævert, for det har mest at gøre med det in-

tellektuelle indhold. Dannelse er et langt større be-

greb end begrebet uddannelse. Dannelse drejer sig

om bl.a. karakterdannelse og om emotioners udfol-

delse og foregår på alle niveauer, fra kropslige behov

til intellektuelle og åndelige præstationer. 

Venskab og alenehed

– Er ‘Bildung’ et normativt begreb for Dem? 

Jeg talte tidligere om, at det unge menneske må

opdyrke evnen til at kunne være alene og lære at

mestre en autonom dømmekraft. Kant har ret i, at

det er vigtigt at kunne lære at tænke for sig selv. Det

integrative element af dannelsen har sit modstykke i

>

At formå at leve som mig og sig selv

»Menneskene er rivaler på det lingvis-
tiske niveau. Der kæmpes for at få ret.
Tilegnelse af lærdom skaber andre
former for konfliktualitet.« 

>
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Paul Ricœur forelæser om ‘Gavens
paradokser’ på  Danmarks Pæda-
gogiske Universitet,  2. maj 2003. 
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forsøget på at give enhver mulighed for at udfolde

sin egen dømmekraft..

– I ‘Oneself as Another’ taler De om, at identiteten

bliver til i et spændingsfelt (oscillates) mellem sam-

mehed (idem) og selvhed (ipse). Vil De placere ‘Bil-

dung’ i denne kontekst?

Ja, i den forstand at identiteten både er forudsæt-

ning og mål for denne proces. Mennesket må have

mulighed for at finde sin egen identitet i denne pro-

ces. Mellem forudsigelig sammehed (karakter) og

forandring (mediering af Andethed). Selvets herme-

neutik må forstås som en dialektik mellem selvet og

det, der er noget andet end selvet. At være et selv er

noget andet end at være et jeg; ikke mindst fordi sel-

vet ikke blot er noget, den enkelte besidder. Selvet

har andre del i, og det sætter jeget i bevægelse.

– Drejer ‘Bildung’ sig om at gøre afstanden mel-

lem idem og ipse større? Bliver man så en rigere

person? 

I min høje alder bliver jeg ved med at vende til-

bage til to aspekter af den menneskelige eksistens:

evnen til at være alene og den politiske dimension

af venskabet. Venskabet er dybest, når det involverer

mennesker, der også forstår sig på at kunne være

alene med sig selv. y
Steen Nepper Larsen

Asterisk@aterisk.dpu

At formå at leve som mig og sig selv

Paul Ricœur

(f.1913). Fransk filosof. I tysk fangenskab 1940-45. Profes-

sor i filosofihistorie på universitetet i Strasbourg 1948-56

og prof. i metafysik på Sorbonne i Paris 1956-66. Fra 1966

prof. i filosofi ved Nanterre, Paris og fra 1970 ligeledes

prof. i Chicago. Udnævnt til æresdoktor ved Kbh.'s Univer-

sitet i 1979 sammen med bl.a. Villy Sørensen og Roman

Jacobsen. 

Ricœur udfolder en uforlignelig filosofisk hermeneutik og

fænomenologi. Liv er tolkning; og for Ricœur ikke mindst

tolkning af tekster. Han står i en livslang dialog med Platon,

Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Marx,

Nietzsche, Husserl, Freud, Jaspers, Marcel, Heidegger,

Gadamer, Sartre, Levinas, Arendt og Rawls. 

Uden ét fast arkimedisk punkt vover han at præsentere vi-

sioner om det gode liv. Ricœur fremstiller og fortolker

relationerne mellem anerkendelse og ansvar. Som døde-

lige, tidsbundne mennesker er vi aldrig blot ensomme

eksistenser i verden. Ikke mindst lever vi af og imellem

hinandens fortællinger. 

Der dannes bevægelige konstellationer på Ricœurs stjerne-

himmel mellem tidsfilosofi, psykoanalyse, etik, struktura-

lisme, sprogfilosofi, ideologikritik, fortællings- og fortolk-

ningsteori.

Ricœur har skrevet en lang række værker, deriblandt: 

‘De l'interpretation’ (Paris 1965), ‘La métaphore vive’ 

(Paris 1975), ‘Temps et récit. I-III’ (Paris 1983-85), ‘Soi-

meme comme un autre’ (Paris 1990) og ‘Le Juste 1 & 2’

(hhv. Paris 1995 & 2001). 

De fleste af hans hovedværker er oversat til engelsk. Et

formidabelt sted at starte er oversættelsen af ovennævnte

værk fra 1990, betitlet ‘Oneself as Another’ (Chicago 1992);

ikke mindst hvis man ønsker at s(tuder)e, hvordan menne-

skelig identitet kan tænkes som et dynamisk forhold,

spændt ud mellem selvet, den Anden og det andet. Iden-

titeten er et evindeligt mellemværende. 

Peter Kemps bøger: ‘Tid og fortælling. Introduktion til 

Paul Ricœur’ (Århus 1999) og ‘Praktisk visdom. Om Paul 

Ricœurs etik’ (Viborg 2001) tolker den franske tænkers

horisont. Heri findes righoldig bio- og bibliografisk hjælp til

videre læsning (bl.a. opregnes en række danske bøger og

artikler af mesteren selv). Anbefales kan også det gedigne

svenske tidsskrift Res Publica nr. 9 fra 1987; temaet er ‘Text

och verklighet - Paul Ricœur’. 

»I min høje alder bliver jeg ved med at
vende tilbage til to aspekter af den
menneskelige eksistens: evnen til at
være alene og den politiske dimension
af venskabet.«

>
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Forestillingen om at det er kompetence, som er nøglebegrebet for uddannel-

serne i fremtidens danske samfund, er ikke så selvfølgelig, som den umiddelbart

ser ud. At begrebet er populært blandt uddannelsespolitiske beslutningstagere i

øjeblikket, kan jo skyldes faktorer, som ikke nødvendigvis er forskningsmæssigt

forankrede. Der er mange grunde til at stille sig kritisk over for begrebet. Selve

begrebet kompetence har jo sin inspiration i et helt andet felt end uddannelses-

systemet. Det var de to erhvervsøkonomer Hamel og Prahalad, som i begyndel-

sen af 90-erne i en berømt artikel i Harvard Business Review introducerede be-

grebet ‘core competence’ som en ny måde at betragte en virksomheds res-

sourcer på. 

Hovedformålet med Hamal og Prahalads artikel var at få virksomhedslederne

til at højere grad at fokusere på det, der var virksomhedens såkaldte ‘kerneom-

råder.’  Artiklen var en skjult kritik af General Electrics virksomhedsstrategi, som

gik ud på at sprede den iboende risiko med erhvervsvirksomhed gennem at etab-

lere sig i en lang række andre virksomhedsgrene end det, virksomheden ‘egent-

lig’ var til for. Svagheden med denne strategi var ifølge Hamel og Prahalad at man

gennem at sprede sig for meget, risikerede at falde bagud i konkurrencen in-

denfor det område man var bedst på.  Virksomhederne skulle derfor fremover

definere, hvad det var deres ‘core competence’ og koncentrere sig på om at være

konkurrencedygtige her og lade andre overtage de virksomhedsområder, som

ikke var strengt nødvendige for at opretholde virksomhedens kernekompetence. 

Forestillingen om ‘core competence’ afslører en traditionel industriel tanke-

gang, som bygger videre på Adam Smiths forestilling om specialisering og yder-

ligere specialisering som nøglen til nationernes rigdom. Dette er en af grundene

til at stille sig skeptisk over for en ukritisk overtagelse af kompetencebegrebet i

en uddannelsesmæssig sammenhæng. Forestiller vi os, at uddannelserne auto-

matisk bliver bedre, hvis de bygger på en så høj grad af specialisering som mu-

ligt? Risikerer vi ikke, at noget går tabt her, som i sidste ende går ud over er-

hvervslivet selv? Jo mere specialiseret uddannelse vi får, jo mere effektive bliver

vi til at udføre de opgaver, vi bliver pålagt. Men består ikke udfordringen for frem-

tidens samfund netop i, at den enkelte kan tage selvstændige initiativer, være

dybt engageret og føle et personligt ansvar for opgaven? Hvordan harmonerer en

sådan uddannelsesforståelse med en kompetencetankegang, som i virkelighe-

den bygger på et meget traditionelt industrisamfundsbegreb? 

Det ironiske er, at Hamel og Prahalad´s kernekompetencebegreb i dag er ved

at blive opgivet af de fleste erhvervsøkonomer, som mener, at det er utidssva-

rende.  En anden Harvard-professor, Dorothy Leonard-Barton, har i bogen ’Well-

springs of Knowledge - Building and Sustaining the Sources of Innovation’ peget

på, at i en foranderlig økonomi kan det, der var en kernekompetence i går, være

den vigtigste forhindring for nytænkning i morgen. Hun fremhæver, at kompe-

tence er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for, at vi kan være

konkurrencedygtige inden for et område.  Dette skyldes, som hun peger på, at

det i et informationssamfund ikke længere er muligt at skjule specialviden i ret

lang tid fra andre konkurrenter. Forestillingen om at konkurrere på kompetence

forudsætter, at kompetencen kan monopoliseres i tilstrækkelig lang tid, så inve-

steringerne i specialkompetencen kan afbetales med overskud. 

I et samfund, hvor omkostningerne for adgang til ny information nærmer sig

nul, bliver denne investeringsstrategi problematisk at opretholde. Det, organisa-

tioner og individer skal overleve på, er kreativitet eller innovation. Dette stiller

hele kompetencebegrebet på hovedet. Kompetence kan faktisk vise sig være den

vigtigste forhindring for nytænkning. ‘Core capabilities become core rigidities.’

Det vigtigste i det hurtigt foranderlige samfund er med andre ord ikke at opbygge

en bestemt viden for al evighed, men at kunne smide forældet viden væk, at

være parat til at starte på ny, se verden med friske øjne. Dette forudsætter to ting,

som kompetencebegrebet slet ikke dækker, nemlig motivation og inspiration. 

Disse to aspekter står i fokus for den amerikanske kreativitetsforsker Teresa

Amabiles forskning. Det, hun peger på er, at nytænkning til forskel fra simpel

kompetenceopbygning forudsætter en stærk indre motivation. Hvis den opgave,

vi får, er klart defineret i forvejen og midlerne dertil relativt simple at finde, dvs.

hvis opgaven ikke er kreativ, er det nok, at vi bliver eksternt motiverede, for at vi

udfører den (angst for at blive fyret, løn til huslejen). Hvis opgaven derimod er

uklar og midlerne svævende, dvs. hvis det drejer som om at finde ud af, hvori pro-

blemet egentlig består, så er det kun intern motivation, som kan drive processen

fremad, indtil opgaven er løst. Den eksterne motivation består her mere i at rydde

forhindringerne for den interne motivation af vejen, f.eks. gennem at ledelsen

ikke blander sig i utide og giver medarbejderen den anerkendelse, tid og de res-

sourcer, der skal til for at løse denne type af opgave. 

Derudover forudsætter kreativ problemløsning også, at vi får inspiration et eller

andet sted fra, så ideerne kan udfolde sig, indtil de falder på plads. Amabiles

forskning på dette felt er ikke så veludbygget, men der er andre kreativitetsfor-

skere, som har udbygget det aspekt. Den amerikanske sociolog Robert Merton

peger f.eks. på en særlig type af inspiration, som udspringer af, at individets selv-

Kreativitet er vigtigere end kompetence 

Kompetencebegrebet er et levn fra industrisamfundet. Derfor skulle vi hellere tale om kreativetet, mener professor

Feiwel Kupferberg fra Institut for pædagogisk sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet
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værdi bliver sat under pres. Winnicot har peget på legestemningens betydning for

at slippe nytænkning løs.  Simmel fremkastede den tese, at inspiration opstår i

situationer, hvor vi spiller rollen af den fremmede. Vi er i stand til at se tingene

på en ny måde, fordi vi har bevæget os ud af vores vante omgivelse, men også

fordi vi som fremmede ikke har noget i klemme. Koestler peger på, at selve

løsningen af et kreativt problem opstår, fordi vi kombinerer tingene på en ny og

anderledes måde. 

Der er dog yderligere en grund til, at den ensidige fokusering på kompetence-

begrebet er mere misvisende end vejledende for uddannelsespolitikken. En

grund til at der tales så meget om kompetence, er jo forestillingen om, at vi er på

vej ind i et videnssamfund.  I et videnssamfund må der være brug for mere vi-

den, altså bliver kompetence vigtigere end nogensinde før. Dette lyder jo be-

snærende, men det er slet ikke så enkelt. Igen giver en idehistorisk vinkling et lidt

andet perspektiv end det, dagens debat synes at handle om. Forestillingen om at

vi er på vej ind i et videnssamfund, blev jo introduceret af Daniel Bell i dennes

bog ’The Coming of a Post-industrial Society,’ som udkom i midten af 70-erne.

Grundtesen i bogen var, at de teknologiske innovationer i fremtiden i højere grad

ville være baserede på videnskabeligt baserede forskningsresultater. Da viden-

skabens institutionelt var forankret i universiteterne snarere end i virksomhe-

derne, ville universiteterne, producenterne af ny viden, blive krumtappen i det

nye, post-industrielle samfund. 

Igen må man sige at tiden er løbet fra Bell. Universiteternes stilling i samfun-

det er snarere blevet svækket end styrket, idet den virksomhedsinterne forskning

nærmest er eksploderet. Den er dag langt større end den fri forskning, som fore-

går på universiteterne - helt bortset fra at politikerne gerne så, at også den blev

inddraget og styret ud fra traditionelle industrielle principper, principper som virk-

somhederne selv er ved at opfatte som forældede. Bells hovedantagelse, at tek-

nologiske innovationer altid er baseret på videnskabelig viden, holder heller ikke

stik. I Ketteringham & Nayaks studie af de tolv største kommercielle gennembrud

i efterkrigstiden fremgår det, at det er entreprenørers kreative forretningsideer,

ikke videnskabelige gennembrud, som står for langt det største antal virksom-

hedssucceer. 

Disse og lignende uventede resultater har gjort, at den økonomiske forskning

i dag slet ikke bruger begrebet ‘videnssamfund’. Det man peger på er den radi-

kale forandring, som finder sted i takt med, at den fordistiske forretningsmodel

med sit fokus på standardiserede produkter for et massemarked er ved at dø ud.

Det, der er ved at opstå, er et post-fordistisk industrielt regime, hvor fokus ligger

ikke på at nedbringe omkostningerne i produktionsleddet for at nå ud til så

mange som muligt med det samme produkt, men at skabe nye produkter af op-

levelseskarakter. Fokus fremover kommer at ligge på det, der ligger forud for pro-

duktionsleddet - design og produktudvikling – samt det, der følger efter –

markedsføring og reklame. Det er her i de kreative led af den industrielle proces,

at hoveddynamikken i fremtidens samfund kommer til at ligge.

Både den mikro, meso- og makroorienterede forskning, som interesserer sig

for kreativitetsfænomenet, peger på, at kreativitet vil være langt vigtigere end

kompetence i fremtidens samfund og antyder dermed også, at uddannelsessy-

stemet står overfor en type af omstilling, som vil være langt mere radikal end det,

som kompetencebegrebet antyder. 

Det er mod denne baggrund, at det ville være en fordel for den uddannelses-

politiske debat, hvis man tonede den voldsomme retorik omkring kompetence-

begrebet ned en smule og begyndte at tage spørgsmålet om, hvad slags uddan-

nelser vi har brug for i fremtidens samfund op på en forudsætningsløs og

undersøgende måde. Tidligere talte man gerne om, at undervisningen skulle

være forskningsbaseret. Ville det ikke være en fordel, hvis også uddannelses-

politikken blev forskningsbaseret? y
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Af professor Feiwel Kupferberg, Institut for pædagogisk sociologi, DPU
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Realiser dig selv! Sådan lyder et motto for den moderne selvdannelse, der har afløst den traditionelle idé om almendannelse som

ledestjerne. Selvdannelse er frihed til at selv at definere sin egen dannelsesvej, ikke andres, ikke den almene, men lige netop din.

Ifølge idéhistoriker og ph.d. Lars Geer Hammershøj er vi mere frie til at danne os selv end nogensinde før, men også belastet af

den store friheds skyggesider som fjernsynsnarkomani, anoreksi, narcissisme og ensomhed.
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Hvem har dannet dig? Det har jeg selv. Helt

alene! Hvis det er dit svar, har du som en moderne

Robinson Crusoe gennemført en asocial og egoistisk

selvdannelse. Det er  utraditionelt, men måske er det

netop højest aktuelt at være utraditionel i sit svar på,

hvad det vil sige at være dannet. Det traditionelle

svar er, at man har sin dannelse hjemmefra. Fra ’et

godt hjem med klaver’. Et sådant svar eksisterer da

også i dag blot med den lille forskel, at klaveret er

byttet ud med bøger i reolen og adgang til internet-

tet via en personlig computer. Ifølge idéhistoriker

Lars Geer Hammershøj fra Institut for sociologi ved

Københavns Universitet er der grund til at være mest

optaget af idéen om, at vi danner os selv. Det er

nemlig også os selv, der vælger en traditionel al-

mendannelse. Og en sådan frihed i forhold til al-

mendannelse er der netop ikke tradition for. Det er

den store forskel til tidligere. »I dag vælger man selv

at almengøre sig. Min idé er, at den senmoderne

dannelse er en selvdannelse, og at denne selvdan-

nelse kun er vellykket, hvis den foregår i det sociale,

det vil sige, at selvrealisering og selvsocialisering går

hånd i hånd. Derfor vil jeg godt advare mod forsøg

på at danne sig uden om det sociale. I sådanne aso-

ciale selvdannelsesprojekter involverer det enkelte

menneske sig ikke for alvor med andre mennesker,

men insisterer på sit sig-selv-nok-projekt. Og er det

tilfældet, så kan det gå grueligt galt for vedkom-

mende,« advarer Lars Geer Hammershøj, der har

skrevet afhandlingen Selvdannelse og socialitet (ud-

kommer på Danmarks Pædagogiske Universitets

Forlag medio juni i 2003).

Radikalt fri dannelse

»Frem til 2. verdenskrig handlede dannelse om at af-

selvstændiggøre barnet for at danne en almen per-

son. Det betød, at det enkelte menneske skulle op-

lyses ud fra almene forestillinger om den gode smag

og derved blive et myndigt og selvbestemmende

menneske. Det ophøjede almene ideal var humani-

tet eller det menneskelige, og man mente, at det

menneskelige blev forbilledligt udtrykt hos de gamle

grækere. Folk, som beskæftigede sig med humani-

ora og de gamle grækeres tanker, blev derfor de

dannede, man skulle opsøge og lytte til for selv at få

del i den almene dannelse. Vejen til dannelse lå fast.

Sådan er det ikke længere. I dag er der mange veje

til at blive dannet, og de ligger ikke fast. Det eneste

faste er, at individet selv må bestemme sig for, hvil-

ken dannelsesrejse han vil tage, og om vejen skal

lægges forbi de gamle grækeres tanker, « fortæller

Lars Geer Hammershøj. 

»Du må selv bestemme din dannelse, men ikke at

du skal danne dig. Det er udtryk for, at vi godt kan

Dømt til fri selvdannelse

Dannelsesbegrebets forfaldshistorie

Dannelsesforestillingen opstår i Tyskland i anden

halvdel af 1700-tallet inden for en bevægelse, som

senere blev kaldt nyhumanismen. Kort fortalt er dan-

nelse for nyhumanismen den proces, hvor individet

overskrider sig selv mod den universelle humanitet

og danner smag herfor, det vil sige, at individet på en

og samme tid udfolder sin særlige personlighed og

dannes som alment individ. Det tyske begreb for

dannelse er Bildung, der dog ikke er et særligt

præcist defineret begreb, men snarere er et pæda-

gogisk almenbegreb. Dog var det sådan, at nyhuma-

nisterne særligt betragtede græsk kultur som det

mest fuldendte udtryk for humanitet, og det var med

græsk kultur som forbillede, at man blev almendan-

net. Der er en forudsætning og tre karaktertræk for

den nyhumanistiske almendannelse: Almendannel-

sen forudsætter, at individet er selvbestemmende og

frit til at forholde sig til sig selv. Dannelse betyder, 

1) at overskride sig selv mod det større, 2) en form-

ning af selvet i retning af det almenmenneskelige og

3) en dannelse af smagen, det vil sige af dømme-

kraften for det almene. 

Dannelsesbegrebet forfalder til at betegne borger-

lig almendannelse, det vil sige en bestemt klasses

kulturelle og sociale distinktion, der særligt har be-

tydning i 1800-tallet. Ordet dannelsesborgerskab

peger på, at den oprindelige idé om en almenhed af

ligeberettigede samfundsborgere er forfaldet til en

bestemt klasse af ’almenborgere’. Og det peger også

på, at dannelse er forfaldet fra at være en praksis for

enhver persons dannelse af sig selv i retning af det

almene til at blive en afgrænset betegnelse for et

simpelt og ydre kendskab til den kulturelle viden og

den takt og tone, der værdsættes af borgerskabet.

Med fremvæksten af dannelsesborgerskabet hører

den enkeltes frie og myndige smagsdannelse op. Nu

drejer det sig alene om at skaffe sig kendskab til og

overtage en bestemte klasses allerede fastlagte og

kodificerede idé om ’den gode smag’. Emma Gads
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lide dannelse, så længe den ikke er ufri. Børn bliver

fra første færd behandlet som om, de var menne-

sker, det vil sige voksne, oplyste og fornuftige men-

nesker. Det  betyder, at vi ikke kan opdrage barnet,

men må forhandle med det. Det er totalt overvæl-

dende,« siger Lars Geer Hammershøj og forklarer:

»Vi er gået fra en autoritativ politisk myndighed, der

vidste, hvor det andet menneske skulle hen, til en

vejledende pædagogisk myndighed, der alene ved,

at det andet menneske skal et sted hen, men at det

i øvrigt selv som myndigt og kompetent individ må

definere hvorhen.«

»I dag er det ikke nok, at et barn bestemmer sig for

at lege, barnet skal også beslutte sig for, hvilken leg

og med hvem han helst vil lege for at realisere sig på

bedste vis. Selvbestemmelse er blevet suppleret

med selvrealisering. Individet er blevet radikalt frit.

Den tysk-amerikanske psykolog, sociolog og psykoa-

nalytiker Eric Fromm skrev i 1941 i Flugten fra frihe-

den om, hvordan moderne individer bliver frisat,

men at de flygter fra friheden ind i homogene og

ensliggørende fællesskaber som kommunisme, fa-

scisme og småborgerlige fællesskaber. Min samtids-

diagnose er, at du ikke længere kan flygte fra frihe-

den. Du er fængslet i den. Så længe fordringen alene

var selvbestemmelse, kunne du bestemme dig for, at

andre skulle bestemme for dig, men kravet om selv-

realisering betyder, at den mulighed ikke eksisterer

længere. Den radikale frihed betyder også, at indivi-

det ikke er mere frit, end at det ikke kan løbe fra sin

frihed og det ansvar, der følger med. Og det er det

store problem i dag,« siger Lars Geer Hammerhøj

Selvdannelsens skyggesider

I Daniel Defoes roman om Robinson Crusoe lever og

danner Crusoe sig alene frem til mødet med Fredag,

som herefter bliver en del af hans liv. Det gør hans

selvrealisering social. Men hvad sker der, hvis man

tror, at man som en anden og radikaliseret Robinson

Crusoe kan danne sig helt alene, uden om sociale

sammenhænge og uden for alvor at involvere sig

med andre? 

»Hvis du ikke kan håndtere selvdannelsen i de so-

ciale sammenhænge, du indgår i, så kan du forsøge

midlertidigt at flygte fra den. Det sker for eksempel,

når du bliver en zappende fjernsynsnarkoman. Det

er en eskapisme, der giver dårlig samvittighed, fordi

man oplever, at man i sin narkomani har forsyndet

sig mod sine selvrealiseringsmuligheder i det

sociale,« fortæller Lars Geer Hammershøj, der ikke

tror på, at et fuldstændigt asocialt Robinson Crusoe

projekt kan lykkedes. Tværtimod. »Selvdannelse

uden om sociale sammenhænge går galt. Anoreksi

er et eksempel på et sygt selvdannelsesprojekt. An-

’Takt og Tone – hvordan vi omgås’ fra 1916 er et ud-

tryk for den borgerlige almendannelse.

Dannelsens forfald hænger ikke alene sammen

med borgerskabets, men også nationalstatens op-

ståen. Nationen som fælles kulturel bevidsthed er

den borgerlige klasses idé. Før midten af 1700-tallet

og den franske revolution er der ingen bevidsthed

om at tilhøre en nation. 

Udbredelsen af dannelsesborgerskabets værdier

sker ikke mindst ved at opbygge et nationalt skole-

system, det vil sige, at dannelsen ikke alene skal

samle borgerskabet som klasse, men tillige skal

samle hele nationen. 

I Danmark kommer den nationale dannelse med

N.F.S. Grundtvig som agitator til at foregå på moders-

mål i stedet for latin, og dannelsen skal ske gennem

at tilegne sig dansk litteratur. I forhold til den oprin-

delige idé om, at dannelse handler om at overskride

sig selv mod det større, kommer det i stedet til i Dan-

mark at handle om at skride ind i sin egen kultur. Man

er i det nationale Danmark sig selv nok. 

I slutningen af det 20. århundrede kommer almen-

dannelsen ikke alene til at stå i nationens tjeneste,

men særligt i bruttonationalproduktets tjeneste. 

I 1990erne bliver dannelse således i tiltagende

grad forstået som et krav om den enkelte persons

kompetenceudvikling, som den afgørende betin-

gelse for virksomhedernes konkurrenceevne. Poin-

ten er, at massen af enkeltpersonernes kompetence-

udvikling er vigtig for erhvervslivet, men lige så vigtig

er den medfølgende idé om den enkelte persons

selvrealisering. Idéen om selvrealsering er udgangs-

punktet for at begribe den aktuelle dannelse som

selvdannelse. y

Kilde: Lars Geer Hammershøj: ‘Selvdannelse og socia-

litet’, udkommer på Danmarks Pædagogiske Univer-

sitets Forlag medio juni 2003.

Claus Holm

clho@dpu.dk

>
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Dømt til fri selvdannelse

Det har dannet mig:

Navn: Lars Geer Hammershøj

Født: 1972

Opvokset: Vallensbæk 

Uddannelse: Student fra Zahles Gymnasium,
mag. art. i idéhistorie fra Århus
Universitet i 1999, ph.d. i 2003 fra
Institut for sociologi ved Køben-
havns Universitet. 

Nuværende 
beskæftigelse: Ekstern lektorvikar ved Institut for

sociologi ved Københavns
Universitet. 

Første arbejde: Tæppeskærer i Tæppeland.

Intellektuel 
dannelse: »Jeg læste Freud i en tidlig alder og

gik til filosofi på Folkeuniversitetet,
da jeg gik i folkeskole. Det var nok
lidt tidligt at være så tænksom. Men
det store personlige ryk er sket i
kraft af mødet med de interessante
lærere på  idéhistorie ved Århus
Universitet. Der lærte jeg at tænke
af virkeligt dygtige folk.«

Interesser der 
danner mig i dag: »Tidligere har jeg været pinlig

berørt ved min interesser for film.
For mig var det underholdning og
ligesom ikke klassisk dannet nok.
Men det har jeg ændret syn på. I
dag mener jeg, at den vigtigste og
bedste bearbejdelse af samtidens
erfaringer sker på film. Film af
David Lynch, Fight Club, Memento
og Vanilla Sky demonstrerer det
brudte selvforhold. Det moderne
selvs erfaringer stilles til skue på
det store lærred.«



Aster i sk ·  11 · 2003

23orektikere har gang i en selvfortæringsproces, hvor

de er totalt optaget af sig selv og sit asociale projekt

med at veje under 37 kilo. Når selvfortæringen går

grassat, får de også svært ved at vise sig offentligt, og

desværre ender det ofte dybt úlykkeligt med, at de

får taget deres eget liv.« 

»Narcissisme, eller det jeg kalder for-mig-hed-

attitude, hvor man kun har sig selv som centrum og

målestok for alting, er et andet eksempel. For-mig-

hed-attituden kommer for eksempel til udtryk, når

en lærer støder på forsøg på at afslutte diskussioner

med, at sådan er det altså for mig.« 

»Anoreksi og narcissisme er begge forsøg på at gå

i et eksistentielt eksil, og de er begge til at få øje på.

Det er selvvalgt ensomhed ikke. De selvvalgt en-

somme er ofte utroligt selvdannelsesparate perso-

ner. Ikke desto mindre vælger de ikke at selvdanne

sig i sociale sammenhænge. I stedet gør de oprør

mod tilværelsens selvdannende vilkår. Med Kierke-

gaard kan man kalde oprøret for en dæmonisk  ra-

sen, og det dæmoniske betyder, at de vælger at

slutte sig inde i sig selv. Det giver dem kvaler, men

samtidig bliver kvalerne deres livsgrundlag. De vil

kun være sig selv og involverer sig derfor ikke for al-

vor med andre. Går de til psykolog, gør de det ofte

uden for alvor at lukke op, men for at hygge sig med

sine kvaler,« siger Lars Geer Hammershøj.

Dannelse er smagstilbud

En kyklop er et enøjet kæmpevæsen kendt fra den

græske mytologi, men Lars Geer Hammershøjs leve-

rer ikke kun et pessimistisk enøjet syn på tilværel-

sens selvdannende vilkår. Tværtimod.

»Mit bud på en vellykket selvdannelse er, at en

sådan opstår, når man selvrealiserer sig ved at over-

skride sig selv i det sociale, det vil sige ved at gøre er-

faringer i forskellige sociale sammenhænge. Mulig-

hederne for at overskride sker ved, at vi giver

hinanden smagstilbud. Hvis jeg for eksempel læser

en bog og kommer hen til dig og siger ’det er sgu’ en

god bog med interessante tanker i, læs den,’ så til-

byder jeg dig min smag for bøger. Dannelse har

aldrig været tænkt uden om smagen. Og hvis der er

en, der ved, hvad smag er, så er det filosoffen

Immanuel Kant. Kant siger, at smag tager udgangs-

punkt i det enkelte menneskes subjektive følelse af,

at noget er bedre end noget andet, og at noget er

forbundet med lyst og andet med ulyst. Udgangs-

punktet er godt  nok en subjektiv følelse, men poin-

ten er, at jeg forventer, at andre også må synes som

jeg. Min smag får derved tilbudskarakter. Kant siger,

at smagsdomme er udtryk for en subjektiv almen-

hed, ikke en objektiv almenhed. Nogle vil mene, at

når man ikke kan tale om dannelsens gode smag

eller om den objektive almenhed, så risikerer vi at alt

bliver lige godt, og at resultatet af selvdannelse er en

masse sig-selv-nok-projekter uden kriterier for godt

og skidt,« fortæller Lars Geer Hammershøj 

»Jeg vil gerne advare mod at udlægge konsekven-

sen af selvdannelse sådan. Nogle bøger er bedre

end andre, nogle tanker er bedre end andre, en be-

stemt opførelse er bedre end en anden. Men nu om

dage må vi finde os i, at det altid står til diskussion,

hvorfor det er sådan. Det vigtige er imidlertid, at den

intense diskussion ikke forsvinder. Gør den det, så er

det et tegn på, at vi lader alt være lige interessant. En

lærer må komme med reflekterede bud på, hvad der

er værd at læse, hvordan eleverne skal læse det, og

hvordan elever lærer at tænke godt. Det er ikke

nemt, faktisk er det sværere end nogensinde. Den

store belastning for en lærer er, at han ikke kan

trække almene grænser for eleverne, men kun sine

personlige, velvidende, at en anden lærer måske

ville trække nogle andre. Ved tabet af ’den gode

smag’ er sket en intensivering af kravene til den

enkelte persons smagsdannelse og domme, men

det vigtige er, at man ikke viger tilbage fra at tilbyde

sin smag og afsmag til andre, ellers får sig selv-nok-

dannelsen gode vækstvilkår,« siger Lars Geer Ham-

mershøj. y
Claus Holm

clho@dpu.dk

>
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Etnologen Thomas Højrup pointerer, at dannelse opstår i mødet med det fremmede. Et folk er en kollektiv vilje i verden,

der formår at opretholde vedvarende dannelsesprocesser, som kan imødegå blind etnocentrisk selvgodhed. Det er den

afgørende udfordring til Danmark i dag.
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Man må ville noget

gøre. Den enkelte statsform består selv af forskellige

livsformer, der danner samfund af modsatrettede in-

teresser, som forudsætter hinanden. Vi har at gøre

med en mulig verden af livsformer, hvis livsforms-

centrisme bevirker, at vi for det enkelte samfunds

vedkommende er tilbøjelige til at tale om kulturen,

dannelsen og den kollektive sædelighed i éntal. Men

det er illusorisk.

Dannelsesbegrebet beskriver derfor ikke en kon-

gevej, ad hvilken verdensånden marcherer. Hver

statsform og hver livsform har sine egne dannelses-

processer. De kan også gå i stå, degenerere og for-

svinde. De gensidige dannelsesprocesser udspiller

sig imellem de forskellige former for interagerende

praksis. Som et konkret folk, der har sin egen stat,

må vi spørge, om vi formår at tage ved lære af kon-

frontationen med de andre stater og øvrige dannel-

sesprocesser i verden – så vi kan forblive en aner-

kendt stat.« 

Ingen dannelse uden modstand

– Hvad forstår du ved en refleksiv borgerdannelse? 

»Graver man sig ned i en blindhed for det Andet,

fremmes det selvdestruktive. Dannelse benytter det

fremmede til at provokere den umiddelbart givne

verden. Ved at møde det modsatte af sig selv kan

verden få ny kvalitet. Du lærer at håndtere de mod-

sætninger, som praksis tårner op. Dette almene dan-

nelsesbegreb kan specificeres. Ser vi på den mo-

derne stats borgerdannelse, må vi søge at forstå,

hvordan og hvorfor vi i Danmark udvikler en form for

livsformscentrisme, der betyder, at samfundsbegre-

bet er blevet det essentielle for selvforståelsen. Vi

identificerer os med det danske ‘samfund’ og di-

stancerer os fra det at være en stat. Det betyder, at vi

har umådelig svært ved selvbevidst at diskutere,

hvad det er for en almen dannelse, Danmark vil være

som en vilje i verden.  Om vi overhovedet formår at

opretholde en eksplicit statsbærende dannelsespro-

ces afhænger af, om man forstår de nødvendige

modsætninger imellem livsformerne. Livsformscen-

trismen må ikke forhindre dannelsen af bevidsthe-

den om, at man også er statsborger. 

I et nordvestligt hjørne af Danmark har Asterisk

mødt etnologen Thomas Højrup. Han har udgivet et

digert værk på 741 sider, ‘Dannelsens dialektik’. I et

orgie af forårslys, med udsigt over det vidtstrakte hav

ved Thorupstrand, flyder ordene fra hans mund:

»Europæisk tænkning må anskues som en proces,

hvor hver generation bygger videre på tidligere ge-

nerationers liv og tænkning. Jeg kom til dannelses-

begrebet via praksisbegrebet, livsforms- og statsbe-

grebet. Forsøget på at forstå sammenhængen

imellem livsforms- og statsbegrebet førte tilbage til

det hegelske dannelsesbegreb. Dette begreb lå så at

sige og ventede på livsformsanalysen, fordi det im-

pliceres af praksisbegrebet. Et vigtigt træk ved dan-

nelsesbegrebet er, at begreber rummer hinanden. Et

andet træk er, at disse først skridtvis ekspliciteres

gennem kulturhistorien. De måder, hvorpå grundbe-

greber logisk set bestemmer hinanden, er uafhæn-

gige af tid og rum. At 4 + 4 er en bestemmelse af be-

grebet 8 afhænger ikke af, hvornår nogen har indset

dette. Dog er begreber ikke kun interessante, fordi

de er logisk mulige; men fordi de lærer os noget om,

hvordan vore kulturer begriber verden. Den teoreti-

ske praksis udforsker på den ene side begrebslogik-

kens mulige verdener, på den anden hvordan de

mulige begreber gennem tiden strukturerer de kul-

turhistoriske former for praksis. Det geniale ved den

hegelske dannelsestænkning er, at den ser den teo-

retiske praksis eksplicitere det begrebslogisk mulige

igennem verdenshistorien.«

– Det er vigtigt for dig at skelne mellem stat og

samfund. Men hvad er så dannelse på hhv. et stats-

og et samfundsniveau? 

»Den abstrakte universalisme tror, den begriber

det hele; den hegelske tænkning véd, at vi kun be-

griber det almene, hvis det er muligt at begribe det

specifikke. Omsat til praksis betyder det, at det er en

illusion at tro, at vi alle er på vej hen imod realise-

ringen af en og samme form for global retsstat. Ver-

den er en enhed af modsatte statsformer, der kun

kan modstå hinanden, fordi de har hver deres logik,

kultur og tænkning. Var dette ikke tilfældet, ville vi

ikke have med en verden af selvbevidste viljer at

Livsformen skal stadigvæk kunne tåle at blive frem-

med for sig selv for så at vende tilbage med en

højere refleksivitet. Der består et interessant di-

lemma imellem livsformscentrisme og den livs-

formsspecifikke dannelsesproces. Ligesom staten er

statsformsspecifik, men har brug for at begribe dia-

lektikken med de andre stater – så kan en livsform

heller ikke i længden nøjes med at låse sig fast i sin

egen centrisme uden også at indrette sig med hen-

blik på dialektikken med de modsatte livsformer,

den selv forudsætter.«

– Du skriver: Ingen dannelse uden modstand.

Kan du forklare det lidt nærmere?

»Praksis er selvoverskridende. Refleksionen over

den praksis, der møder en modstand, den ikke kan

håndtere, er kimen til dannelse. Men det er ikke kun

de andre, der yder dig modstand. Din praksis er,

fordi andre forholder sig til den, delagtig i den om-

verden, der yder dig modstand. 

Hvis det træk er fremmed for din selvbevidsthed,

så hører det til dannelsesprocessen at erobre denne

erkendelse. Det er en erkendelse, der må gøres om

og om igen under stadig nye vilkår. Hegel talte om

en sand uendelighed. Den refleksion, du erobrer –

det er selve dannelsesprocessen.« 

»Dannelse tager udgangspunkt i det ind-
forståede, dér hvor vi føler os hjemme.
Den ryster os ud af den umiddelbare
enhed med det tilvante, går igennem
opgørets sliden sig fri at det givne … På
tærsklen til et nyt århundrede har den
vestlige verden igen lært, at det er ved
at se sig selv i det andet (den rolle
Vestens handling spiller i andres
skæbne) og at det er ved at se modsæt-
ningen til sig selv i den anden, at man
skaber selvbevidstheden (om sin egen
vilje)« (Thomas Højrup i ’Dannelsens
dialektik)
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Man må ville noget

Begynd aldrig med hiin enkelte

– Hvorfor er det forfejlet at gøre det enkelte menne-

ske til dannelsens centrum? 

»Der er et vandskel mellem den anglo-amerikan-

ske og den kontinentale tænkning. Den første vil

nødig starte med kollektiv subjektivitet. Dens ud-

gangspunkt er den individuelle subjektivitet. Den

kræver, at vi gør brug af den metodiske individua-

lisme. Den kontinentale tænkning, derimod, kan ud-

mærket tage udgangspunkt i det kollektive subjekt:

flokken, folket eller staten. Dette udgangspunkt in-

debærer ikke, at det er det enkelte individ, der af-

kræver det andet individ anerkendelse, men tværti-

mod at det fra de tidligste tider er flokke af individer,

der afkræver andre flokke anerkendelse af deres su-

verænitet. Flokkenes kampe om anerkendelse vok-

ser ud af naturhistoriens kamp om overlevelse, og

kampen om anerkendelse danner af homo habilis

den potentielt refleksive homo sapiens. 

Dannelsesprocessernes kulturhistorie overlejrer

derved naturhistorien. Først i de moderne statsfor-

mer er individet (borgeren) blevet et subjekt, der

tænker verden, som om den udgår fra individerne

selv. Men vi afskærer os fra at begribe denne dan-

nelse og dens kulturhistoriske udvikling, hvis vi gør

en så kulturspecifik selvforståelse til det almene ud-

gangspunkt for den kulturhistoriske udviklingslære

selv. Denne tankegang kan ses som en udfordring til

megen moderne pædagogik.«

– På hvilken måde?

»Hvis personlighedsudvikling tænkes overvejende

psykologisk og individuelt, gøres barnet til en ro-

mantisk idé – et selvgroet og selvbestemt subjekt.

Forestillingen om, at vi er nået til en post-kulturel og

en post-moderne verden, er logisk forbundet med et

identitetsbegreb, der vender indad og fokuserer på

egenudvikling, selvevaluering, kontraktindgåelse og

barnets egen livsbaneplanlægning. Det risikerer at

lægge utrolige hindringer i vejen for at begribe,

hvilke kulturelle former, børn og voksne tilegner sig

gennem dannelsesprocesserne. Ved at betragte ‘kul-

tur’ som noget, den enkelte selv vælger, så gør man

sig unødigt blind over for den ekstremt discipline-

rende metodologiske individualisme, som er en del

af nyliberalismen. Hermed risikerer vi, at der opstår

et orienteringsløst (ud)dannelsesapparat, der retter

ind efter den dominerende statsmagt i det transat-

lantiske livsrum, og som f.eks. lader børnene fra de

helt små klasser være med til selv at sætte standar-

derne for, hvor langt de når. 

– Ønsker du at genopskrive en substantiel 

dannelsesidé? 

»Jeg er betænkelig ved begrebet substans og tæn-

ker mere processuelt. Dannelsen har vi tidligere set

stivne i formel borgerlighed. Den døde, da man

sagde: læs de her bøger, se de her teaterstykker. Det

havde ikke meget med dannelse at gøre, for dan-

nelse er sand uendelig overskridelse af det umiddel-

bart givne. Af spændingen imellem det umiddelbart

givne og det fremmede. Skolen må søge at være på

tæerne og forstå, ikke blot det enkelte abstrakte

menneske, men det konkrete menneske i fællesska-

bet, i dets livsformer, i dets statsform. Verden ser an-

derledes ud her på Jyllands vestkyst end på Nørre-

bro. Det er også sjovere at være lærer, når man tør

være konkret.« 

Viljer i sammenstød 

– Centralt i din tænkning står viljesbegrebet. Hvilken

sammenhæng er der mellem vilje og dannelse?

»Vi lever i en verden af viljer. En vilje er det at

sætte grænser for andre viljer. Statens vilje sætter

grænser for andre staters viljer. Også personer og

livsformer i en stat sætter grænser for hinandens vil-

jer. At sætte grænser for en anden vilje er ensbety-

dende med at anerkende den andens anerkendelse

af min anerkendelse af grænserne for den andens

vilje – og vice versa. Viljesbegrebet er refleksivt og

denne refleksivitet er ikke medfødt, den fordrer ved-

varende omdannelse. Viljer dannes derfor ved at yde

hinanden refleksiv modstand. Derfor er dannelses-

processer altid gensidige. Den anden er nærværende

i min praksis, som jeg er i den andens. Dannelsen af

vore praksisformer udvikler sig i og med hinanden.«

– Er viljesbegrebet normativt?

»Man kan godt lade være med at ville noget, men

så er man ikke en vilje. Fordi vi ikke kan ophæve de

indre modsigelser imellem forskellige måder at gribe

suverænitetsarbejdet an på, lader Danmark ofte

være med at have en vilje i forhold til EU (‘forbehol-

dene’), og så mister landet på disse områder sin

vilje. Det er essentielt at ville; men viljen er ikke en

ting der lader sig afgrænse på landkortet. Viljer tager

højde for hinanden i strategiske konfrontationer.« y

Steen Nepper Larsen

Asterisk@dpu.dk

Thomas Højrup
F.1953. Lektor i Etnologi på Københavns Universitet;

dr.phil. i 1995. 6. generations etnolog på  moderens

side – og mindst lige så lange aner af bådebyggere,

skippere og fiskere i Nordjylland på faderens side.

Bosiddende et stenkast fra havet og bådene i Thorup-

strand. 

Har bl.a. udgivet: »Det glemte folk. Livsformer og

centraldirigering«, Kbh. 1983, »Omkring livsforms-

analysens Udvikling. Stats- og livsformer I«, Kbh. 1995

& »Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til

det glemte folk«, Kbh. 2002. I maj 2003 udkommer

første bind af en serie på syv bøger (v. 15 forskellige

forfattere): Thomas Højrup »Livsformer og velfærds-

stat ved en korsvej?«. 
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Genstandenes orden

Verden er fuld af genstande, men der er ingen samlet videnskab, der beskæftiger

sig med dem. Daniel Miller kom til Danmarks Pædagogiske Universitet for at

fortælle om sin forskning i materiel kultur.

»Mit navn er Minah. Jeg er 34 år og bor i New

Delhi. Til daglig arbejder jeg i en mindre NGO, og jeg

kan nok bedst beskrive min livsstil som almindelig

middelklasse. Derhjemme har jeg to skabe til mine

sarier. Der er ca. to hundrede i alt. I det ene skab har

jeg alle mine bomuldssarier, som jeg bruger om vin-

teren, og i det andet mine silkesarier til om somme-

ren. For dem, som ikke selv har prøvet at gå med sari,

kan jeg fortælle, at det hverken er helt så behageligt

eller så nemt, som det ser ud. Selvom jeg har båret

sarien, siden jeg blev gift, synes jeg stadig, at det er

svært at få den til at sidde helt rigtigt.«

En helt almindelig historie om en helt almindelig

indisk kvinde leveret af en ikke helt almindelig en-

gelsk professor. Navnet er Daniel Miller, og han var

hovedtaler ved seminaret ’Material Culture and Sen-

sory Experience’, som blev afholdt på Danmarks

Pædagogiske Universitet den 23. april. Til daglig un-

derviser han i materielle kulturstudier ved afdelingen

for antropologi på University College London. Han er

en af de ledende skikkelser inden for sit område og

er kommet til Danmarks Pædagogiske Universitet

for at dele ud af sin erfaring.

Minah er en af disse erfaringer. Hun er en fiktion,

som Daniel Miller har opfundet i forbindelse med sit

seneste forskningsprojekt om sarien. Idéen med Mi-

nahs personlige, subjektive fremstilling er et formid-

lingsteknisk kneb fra Daniel Millers side, men tjener

samtidig som illustration af det, som er en af hoved-

styrkerne ved materielle kulturstudier, nemlig fore-

ningen at detailstudier af den fysiske genstand, med

antropologiske studier af folks helt personlige krops-

lige erfaringer med genstanden.

Ikke en disciplin 

Selvom genstanden ikke har fået sin egen viden-

skabelige disciplin, er det ikke ensbetydende at

genstanden er overset som forskningsobjekt. Hvor-

for har vi brug for et specifikt forskningsområde som

materielle kulturstudier?

»De forskere som beskæftiger sig med fysiske gen-

stande, befinder sig ofte i udkanten af deres disciplin.

For eksempel vil de færreste antropologer betragte

sig som forskere i materiel kultur, og de færreste ar-

kitekter eller designere vil gøre det. Imidlertid vil man

inden for hver af disse områder faktisk finde folk,

som gennem deres arbejde har opdaget, at det er

nødvendigt at anlægge en mere generel synsvinkel

på genstandsverdenen, at de har brug for teorier om

genstandene, og at der er behov for et mere tværfag-

ligt grundlag, hvis man skal beskæftige sig med,

hvordan folk omgås genstande«, siger Daniel Miller.

At der er et behov for materielle kulturstudier som

samlet forskningsområde, er dog ikke ensbetydende

med, at Daniel Miller ønsker sig en ny videnskabelig

disciplin:

»Materielle kulturstudier findes ikke som egentlig

disciplin, og jeg vil heller ikke hævde, at det skal

være sådan. Der er visse fordele ved ikke at have den

disciplin der ligger i et være en disciplin. Tidsskriftet

’Journal of material culture’, som mit institut udgiver,

bringer for eksempel sjældent mere end en artikel

fra en enkelt disciplin. Der vil man finde historikere,

forskere inden for arkitektur eller arkæologer, som

alle bidrager til det samme tema i tidsskriftet, fordi

de indser, at de har en masse til fælles, som hænger

sammen med, at de alle beskæftiger sig med

genstande i en social-kulturel kontekst,« forklarer

Daniel Miller.

Den meningsfulde genstand

Cola-drikning på Trinidad, engelsk havekultur og

papirforbrug på kontorer er alle konkrete eksempler

på studier inden for materiel kultur. Og lige så mang-

foldige forskningsobjekterne er, lige så bredt er feltet

af anvendte teorier. Daniel Miller har selv lånt flittigt

fra sociologien (bl.a. Georg Simmel, Ervin Goffman

og Pierre Bourdieu), fra etnologien (Marcel Mauss)

og fra kunstteori (Ernst H. Gombrich).

Uanset tilgangen handler det dog om at bevare

blikket for det, som gør den enkelte genstand me-

nings- eller betydningsfuld i en bestemt sammen-

hæng. Daniel Miller forklarer:

»Nogle ting betyder noget (’matter’ red.) i en be-

stemt social sammenhæng. Vi skal prøve at forstå,

hvorfor de ting betyder noget, og hvad vi mener med

denne brug af ’betyder noget’. Jeg bruger bevidst ud-

trykket ’betyder noget’, fordi der er en tradition, som

har en tendens til at reducere genstande til teorier

om betydning (’meaning’ red.) eller kommunikation

som for eksempel semiotik. Derfor er jeg mere in-

teresseret i, hvad der er meningsfuldt, frem for hvad

ting betyder. Det at noget betyder noget på en me-

ningsfuld måde repræsenterer en dybere form for

kontekstualisering, der indbefatter folks følelser, de-

res politikker og engagement, end blot det at be-

tragte objekter som en form for kommunikation«.

Sarien

Daniel Millers seneste studie af sarien kan bruges til

at illustrere pointen. I Indien har sarien gennem en

årrække fået konkurrence fra en anden traditionel

dragt eller rettere beklædningsgenstand nemlig

shalakabeen. Hvor sarien blandt hinduer betragtes

som kvindens traditionelle klædedragt, er shalaka-

been gået hen og blevet en populær beklædnings-

genstand blandt hindu-kvinder med moderne og >

»De forskere, som beskæftiger sig med
fysiske genstande, befinder sig ofte i
udkanten af deres disiplin.«
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Hvor skal sarien krydse blusen? 

Mulighed for at afsløre kavalergang, flirtende.

Venstre bryst er mere blottet fra siden end

det højre, som er fuldstændigt dækket.

Hvor skal underskørtet bindes?

For højt over navlen – hun vil ligne en nonne.

For lavt over navlen – hun ser ‘filmisk’ ud.

Navlen trykkes ind, når folderne samles. 

Svedig og kradsende pga. saribordens guldtråd.

Sved har en tendens til at løbe ned af benene,

men køles af den cirkulerende luft.

Let bøjet knæ kan bryde den lodrette linje af

folder og skabe et mere statuarisk udseende.

Løs fornemmelse af folderne på benene

Faldet: Et ekstra stykke stof gjort fast til den

underste kant for at forstærke borten.

Sariens længde kan ændres. Jo højere den

bindes, desto friere bliver anklerne.

Underskørtet: Et skørt bundet med snøreliv.

Går fra talje til ankel. Bæres under sarien.

Folderne fremkommer ved at

folde ca. en meter stof

Pallu’ens længde variere alt efter personlig smag.

Den bliver omhyggeligt foldet af stewardesser,

receptionister og andre som bærer uniform.

Det stramme underskørt kan kradse.

Moden slår igennem i blusen i kraft af varierende

ærmelængde, halsåbning osv.

Blusen kan enten matche sarien

eller fungere som kontrast. 

Pallu’en: Den del af sarien, som dækker brystet,

og falder over skulderen og ned af ryggen.

Pallu’en kan bruges til at dække hovedet.

‘Vejviseren’ som den så ud i Daniel Millers præsentation af sit studie af sarien.

Pallu’ens folder kan fæstnes til skulderen

med en sikkerhedsnål.

Sarien – en vejviser
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> ofte vestligt orienterede værdier. Ud fra en umiddel-

bar betragtning kan det virke som et paradoks, for

shalakabeen bæres traditionelt af kvinder i Pakistan

og i Indiens Punjab-region, hvor flertallet er musli-

mer. Shalakabeen bliver altså primært forbundet

med traditionelle muslimske værdier og ikke mo-

derne vestlige. 

Forklaringen på fænomenet er ifølge Daniel Miller,

at shalakabeen ikke i første omgang skal betragtes

som et bestemt signal, et tegn fra bæreren til om-

verdenen om en bestemt livsholdning, men deri-

mod som et stykke materiel kultur, en konkret gen-

stand. Under den synsvinkel vil man se en meget

enkel beklædningsgenstand fremstillet af tyktvævet

stof med en facon, som bedst beskrives som en mel-

lemting mellem en bluse og en poncho. Sarien, der-

imod, er en kompliceret klædedragt med mange

enkeltdele lavet af tyndt stof, som kun i kraft af dra-

peringer og talrige lag formår at skjule kroppen for

fremmede blikke. Det gør den til et ideelt instrument

for flirt og forførelse, men rummer også faren for

utilsigtet seksualisering. Er man derfor en ung kvin-

delig indisk studerende, som ønsker anerkendelse af

sit intellekt frem for bekræftelse af sit køn, er shala-

kabeen ganske enkelt en praktisk foranstaltning og

ikke en tilkendegivelse af et bestemt religiøst eller

traditionelt livssyn. Shalakabeen er derfor ikke et

tegn, hvis betydning kan aflæses uden hensyntagen

til den materielle udformning, den konkrete brug og

den specifikke kulturelle kontekst, den optræder i,

for det er helt afgørende, om den bliver båret af en

studerende på en indisk uddannelsesinstitution eller

af en kvinde i en pakistansk landsby. På den måde

kan et konkret studie af et stykke materiel kultur som

sarien eller shalakabeen fortælle en unik historie om

køn og modernitet i Indien, og mere generelt bi-

drage til det, som Daniel Miller ser som et af hoved-

formålene med materielle kulturstudier: »to find

new ways of how the cultural cake is cut.«

Pædagogisk potentiale

Om et par måneder offentliggør Daniel Miller en ar-

tikel med titlen ’Could the internet defetichise the

commodity’. Med artiklen forlader han de mere

eksotiske studier for at betræde nyt pædagogisk

land, idet han integrerer materielle kulturstudier

med et konkret bud på et undervisningsprogram for

børn. Både programmets tema – forbrugeransvar –

og dets pædagogiske udformning er baseret på kon-

krete studier af materiel kultur:

»Programmet skal lære børn om deres ansvar som

forbrugere, og det forholder sig til materiel kultur på

flere måder: For det første er det en kritik af den

måde, vi forbruger varer på uden viden eller bevidst-

hed om de mennesker og det arbejde, der indgår i

fremstillingen af varen. Varer indgår ofte i komplice-

rede varekæder med produktion af råmaterialer,

fremstilling af selve varen, shipping og salg, og disse

varekæder kan man analysere ved hjælp af et studie

af materiel kultur, hvor genstanden bliver brudt ned

i enkeltelementer,« siger Daniel Miller.

Programmets næste punkt drejer sig om, hvordan

man formidler denne viden til børn og gør dem in-

teresserede i at tage ansvar. Her har Daniel Miller

udviklet et formidlingskoncept, som endnu engang

bringer materiel kultur på banen, idet det skal foregå

gennem internettet. Ved at foretage et etnografisk

studie af internettet har han undersøgt, hvilke ele-

menter skolebørn reagerer på og er interesserede i

som for eksempel narrativer, interaktivitet og real

time, for på den måde at finde ud af hvilke elemen-

ter, der er vigtige i børns omgang med og sociale

brug af internettet. Materiel kultur kommer dermed

til at præge både indhold og form af undervisnings-

programmet:

»Jeg har samlet de forskellige elementer af mate-

riel kultur i et program, som siger følgende: Vi må

have skolebørn til at studere de genstande, de selv

forbruger – sodavand, bananer osv. Hvis vi tager de

genstande, som børnene selv forbruger, vil de have

en naturlig interesse i genstanden, for det er ikke

bare en genstand, men deres genstand. På grundlag

af den form for umiddelbar forbindelse er det tan-

ken, at børnene følger genstanden på dens vej gen-

nem hele fremstillingsprocessen fra råmateriale til

udbringning på skolen. Fokuserer man på den ene

side på studiet af genstanden på denne måde, og på

den anden side på, hvordan genstande bliver tileg-

net, som i tilfældet med internettet, kan man nå frem

til en effektiv måde at lære børn noget, som ifølge

min overbevisning ikke er en del af undervisningen i

dag, men som burde være det,« siger Daniel Miller.

Desværre ser det ikke ud til, at projektet kommer

meget længere en til publikationen af artiklen: »Jeg

har ikke været i stand til at overbevise uddannelses-

folkene om at bidrage til projektet. Så jeg ville være

meget glad, hvis nogen i Danmark ville gøre det. Nu

er ideen i hvert fald givet videre,« slutter han. y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Daniel miller

(født 1946) er professor i materiel kultur ved afdel-

ingen for antropologi på University College London

og en af verdens førende forskere inden for materielle

kulturstudier. Han har beskæftiget sig med emner

som forbrug, internet og beklædning og været på felt-

arbejde på Trinidad, i Indien og i London. Blandt hans

publikationer kan nævnes’A Theory of Shopping’(Po-

lity 1998), ‘The Internet – an Ethnographic Approach’

(Goldsmiths 2000) med Don Slater,  ‘The Dialectics of

Shopping’ (Chicago 2001) og ‘Material Cultures’ (UCL

1997), som han har redigeret. Daniel Miller var i 1996

en af initiativtagerne til tidskriftet ’Journal of Material

Culture’, som han stadig redigerer.
»Der er visse fordele ved ikke at have
den disciplin, der ligger i et være en
disciplin«
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Nye bøger modtaget på redaktionen

Må vi skrive vores historie?

– børns organsiering og udnyttelse af skriftsprog

Bettina Perregaard

Bogen beskriver detaljeret noget af det vigtigste, der hænder os: 

at vi lærer at læse og skrive.

Akademisk

Psykologi i praksis

Bente Egelund Jensen og Susan Mose

Bogen tager udgangspunkt i praktikernes opfattelse af fagområ-

dernes kernestof og formidler psrykologiske teorier i de sammen-

hænge, hvor de finder anvendelse.

systime

Neuropædagogik

– om kompliceret læring

Bjørn Adler & Hanna Holmgren

For nogle er læreprocesserne i forbindelse med det at lære at

læse, skrive og regne forbundet med mange vanskeligheder.

Denne udfordring søger ’Neuropædagogik’ at belyse.

Kroghs Forlag

Børnehaveklassen

– en del af helheden

Redaktion Lise Buhr

Bogen giver et mangesidigt billede af, hvor børnehaveklassen står

i disse år, og gør status over hvilke elementer, der bør bevares,

samt opridser udviklingsmuligheder.

Kroghs Forlag

Værdier, virke og vækst

– voksenlivets udvikingspsykologi

Kirsten Holm

Personlighedsudvikling som en livslang proces er i dag et fæno-

men af interesse for mange mennesker. Bogen behandler voksen-

livets udviklingspsykologi ud fra forskellige vinkler.

systime

Hverdagen med Tourettes syndrom

H. W. Gade

En praktisk håndbog til alle forældre til et barn med Tourettes

syndrom samt lærerne, pædagogerne og familien.

Social-pædagogisk forlag

Educational Leadership

– understanding and developing practice

Lejf Moos (Ed.), Andy Hargraves, Dean Fink, Geoff Southworth

Opmærksomheden om skolernes ledelse er øget. Bogen diskute-

rer emnet ’uddannelsesledelse’ i forbindelse med forandring,

læring og dannelse.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Marte Meo metodens teori og praksis

Jytte Birk Sørensen

En bog om kontakt og samspil. Den giver en indføring i, hvordan

barnet udvikler kommunikative kompetencer, så det kan præsen-

tere sig selv som del af et kommunikativt fællesskab.

systime

Evaluering

Ole Pedersen (red.)

Evaluering er en del af moderniteten, og pædagogik og organisa-

tionsudvikling bliver udfordret. Nummeret belyser denne udvikling

og fænomenet evaluering.

KvaN

Situeret læring

– og andre tekster

Jean Lave og Etienne Wenger

De to forfattere redegør for deres forskning, som har været med

til at flytte fokus fra læring som individuel proces til læring som

social proces.

Hans Reitzels Forlag

Utilstrækkelige læsefærdigheder blandt voksne

– årsager og indsatsområder

Elisabeth Arnbak

Ph.d.-afhandlingen indeholder en afdækning af problemets

omfang, undersøgelser af årsager til læsevanskeligheder og

metoder til afhjælpning af svære læsevanskeligheder.

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

Den pædagogiske kultur

– grundbog i kommunikation , organistation og ledelse

Susanne Idun Mørch

– Sætter fokus på sammenhængen mellem kommunikation,

organisation og ledelse med udgangspunkt i det pædagogiske

arbejdsområde.

Systime

Skildpaddens sang

– den musiske dimension i menneskers liv

Jon-Roar Bjørkvold

Bogen inspirerer til nye måder at betage, berøre og gribe 

på – i undervisning og andre vigtige sammenhænge.

systime

Midtlivseksistens

– livsforandringer fortalt af voksne

Jan Brødslev Olsen

22 fortællinger af mennesker, der har gennemgået omfattende

livsforandringer i midtlivet fra 40 år og fremefter.

systime

Socialpsykiatri

– en lærebog

Åste Herheim

Det socialpsykiatriske fagområde beskrives gennem en

redegørelse af socialpsykiatriens rødder, politiske 

retningslinjer, lovgivning, teori og metode.

systime

Kompendium til undervisning af børn med 

læbe-ganespalte

Anja Bau, Maria Boers og Antje Scöps

Kompendiet henvender sig til logopæder, som underviser børn

med læbe-ganespalte. Øvelserne kan også anvendes til børn med

almindelige fonologiske vanskeligheder.

Social-pædagogisk forlag
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Pædagogisk brug af IT i folkeskolen

Bent B. Andresen og Hans Henrik Knoop

Personlige bærbare computere

i undervisningen

Helle Mathiasen

Integration af IT i 

folkeskolens undervisning

Inge M. Bryderup, Krystyna Kowalski, 

Ulf Brinkkjær, John Krejsler

Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag  

www.dpu.dk/forlag

Personlige bærbare
computere i undervisningen

Helle Mathiasen

Ph.d.-afhandling

Fritz Shaumburg-Müller & Hans Vejleskov

Hukommelse, intelligens
og andre kognitive
funktioner
Tekster til belysning af Piagets og Vygotskijs teorier
om udvikling og læring

Sven Thyssen
Trine Juul Hansen

Små børns leg og samvær

- fra vuggestue til børnehave

genstand

voksen

barn barn

Inge M. Bryderup, Gry Andsager, Søren Nagbøl

Socialpædagogisk 
metodeudvikling

Forskningsevaluering af et fotoprojekt på Projekt- og 

Døgninstitutionen Hjulmagerstien

Lejf Moos (Ed.), Andy Hargraves,
Dean Fink, Geoff Southworth

Educational
Leadership
– understanding and
developing practice

Lise Hedevang

Grammatikundervisning
– hvorfor og hvordan?

input  ➔  intake  ➔  intersprog  ➔  output

Mellem skole og praktik

Vibe Aarkrog

Fire teoretiske forståelsesrammer til
belysning af sammenhængen mellem skole
og praktik i erhvervsuddannelserne

Ph.d.-afhandling

Hukommelse, intelligens og andre 

kognitive funktioner

Fritz Schaumburg-Müller & Hans Vejleskov

Børneliv og børne-kultur som 

udviklingspsykologisk perspektiv

Sven Thyssen

Små børns leg og samvær

– fra vuggestue til børnehave …

Sven Thyssen og Trine Juul Hansen

Socialpædagogisk metodeudvikling
– Forskningsevaluering af et fotoprojekt på 

Projekt- og Døgninstitutionen Hjulmagerstien

Inge M. Bryderup, Gry Andsager, Søren Nagbøl

Educational Leadership

– understanding and developing practice

Lejf Moos (Ed.), Andy Hargreaves, 

Dean Fink, Geoff Southworth

Grammatikundervisning 

– hvorfor og hvordan?

Lise Hedevang

Mellem skole og praktik

Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammen-

hængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne

Vibe Aarkrog

Tosprogede og dansksprogede 

– forskelle mellem faglige og sociale 

færdigheder for 15-16 årige unge

Niels Egelund

IT

Psykologi

Nyheder
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