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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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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
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