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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.«
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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
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