
Idéen om læring er over os. Læring er blevet tyrannisk, nemlig

forgæves. Forgæves betyder endeløs, uden ender, uden start og

slut. Og når denne endeløshed så får os til at tro, at alle i princip-

pet er lige kompetente uanset alder, så evner vi ikke at opfatte

børn som ulærde eller voksne som færdiguddannede. Det bliver vi

formodentlig dummere af. Fordummelsen sker i takt med, at vi for

eksempel med ældre- og seniorpolitikken i hånden afskaffer kloge

koner og vise mænd til fordel for ungdommelige mennesker med

vilje til at kompetenceudvikle sig. Pointen er, at man kan tilegne sig

nok så mange kompetencer uden at blive dannet.

Tidens mantra koncentrerer sig om ’livslang læring’ og om ’kom-

petenceudvikling’, og med en kærlig ironisk – det vil sige selv-

beskyttende – og karikeret formulering vil det nok gøre livslang

kompetenceudvikling gennem læring til gangbar mønt. Sådan ser

det faktisk ud for indeværende. ’Aldrig løses mand af lære’ var en

gang et smukt slogan, som Danmarks Lærerhøjskole benyttede sig

af. I dag er det blevet til realitet. Læring er noget, der aldrig hører

op: »Også du min ven er dømt til at blive ved og ved og ved og

ved… at lære«. Bagved læringstyranniet ligger en insisteren på en

ungdommeliggjort individualitetsform. Hvor ungdommen tidligere

var en overgang, så er den i dag et fængsel, ungdommens fæng-

sel, for den evige dannelse af sig selv. 

Tidligere var vi først børn, så unge, siden hen voksne og mod

slutningen ældre. Denne udviklingstænkning er brudt. I stedet har

ungdommen sat sig tungt på alle livsbuens afsnit. Herved er barn-

dom og voksendom blevet afskaffet – ja, sågar er tendensen, at 

alderdom også bliver ungdommeliggjort, da gamle populært sagt

er unge, der er blevet ældre. Ikke så snart var ungdommen opfun-

det i efterkrigstiden, før den gik ud over sine bredder. Det får mig

til at huske på filosoffen Theofrast, Aristoteles’ efterfølger, der i sin

’Karakteres’ anfører falsk ungdommelighed som et bemærkelses-

værdigt karaktertræk. Han siger her, at falsk ungdommelighed er

iver efter at uddanne sig, skønt ungdomstiden er forbi. 

Altid er der noget forstemmende ved metafysiske menneske-

opfattelser, der gør mennesker tidløse. Desværre hersker en sådan

i form af idéen om det ungdommelige og kompetente individ. Det

kommer til udtryk, når vi forfremmer børn til at være kompetente

At lære forgæves

individer. Konsekvensen er, at børn ikke får lejlighed til at stå i lære,

men lige fra læringsstarten forudsættes børn at kunne lære selv.

Og i den anden ende af livsbuen pensionerer vi livserfaring og livs-

visdom. Moderne lærings- og udviklingsteorier understøtter nem-

lig aflæring og afvikling af personens viden eller personer med for

rodfæstet viden i og med, at kompetencer alene betyder, at man

skal vide noget under midlertidighedens og middeltænkningens

synsvinkel. 

Når vi under moderne vilkår ikke har kompetencer, men kun er

kompetente for så vidt, som vi udvikler stadigt nye kompetencer,

så er pointen, at det vigtigste er at bevæge sig, at man i sin per-

sonlige udvikling er uafsluttet. Har læringen virkelig intet bestemt

slutpunkt? Nej, intet tilsiger, at du nødvendigvis skal lære for at

højne dit vidensniveau, du kan for eksempel nøjes med at bevæge

dig hen til noget andet, et andet vidensområde, men være på

samme niveau. Det vigtigste er, at hin enkelte til stadighed præste-

rer personlige valg af lærings- og dannelsesvej. I tråd hermed ser

det ud til, at vi er ved at miste viljen til at træffe valg på andres

vegne. Repræsentanter for mere- og bedreviden forsvinder – eller

svinder ind til oppasser for den enkelte persons valg. I grunden

handler det hele om, at vi har en stat, der ikke vil være stat, men

har indset, at forvaltning ikke kan stille noget op mod selvforvalt-

ningen. 

Med udsigten til et oppasser-samfund risikerer vi, at den ung-

dommelige personlighed bliver bornert – sig selv, javel, men også

sig selv nok. For eksempel ved at stille sig selvbevidst til rådighed

for virksomheder som lærende individer – men at gøre det uden

loyalitets- og pligtfølelse. De lærende individer hænger kun på så

længe, de hygger sig med det. Det kan man ikke opbygge et vi-

dende samfund på, men måske en lærende, mindre klog, øko-

nomi. Ulykkeligere end den mindre klogskab er imidlertid, når sig-

selv-nok-heden bliver til en pas-dig-selv-hed. En sådan situation

opstår, når individer, som ikke kan klare at lære af sig selv, ikke kan

blive fri for det. For dem mislykkedes det moderne individualitets-

projekt, mens vi ser til og siger til dem: » Det er ok, hvis du ikke kan

omstille dig ved at lære nyt, men kan du så ikke passe dig selv og

være social taber på en go’ måde.« y
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