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I dag skal eleven lære at blive til Nogen. Ikke som

tidligere til Noget. Sådan kan man ifølge professor i

etnologi på Lunds Universitet Jonas Frykman forklare

følgerne af de forandringer, som den svenske folke-

skole har oplevet i sidste halvdel af det forrige århun-

drede. Her røg kundskabsskolen ud til fordel for en

langt mere socialt orienteret skole, der ikke blot

skulle træne eleverne i viden, men også skulle kom-

pensere for sociale uligheder. Fra en målsætning om

at give eleverne de mest optimale muligheder for i

fremtiden at blive til Noget er målet i dagens skole

at gøre eleven til Nogen.

»Man har gjort skolen til en institution med et

stort socialt ansvar for livet uden for. Omdrejnings-

punktet for arbejdet er elevens personlighed og

identitet, og ikke som tidligere tilegnelsen af kund-

skaber. Konsekvensen af at vi ville have en skole for

alle – jeg mener, hvem vil ikke det, det er en fanta-

stisk idé – er, at vi har knyttet skolen og hjemmet

meget tættere sammen. Men ved at lade skolen re-

parere for sociale uligheder, er skolen samtidig ble-

vet uhørt mere hjemlig. Alt skal foregå under så hyg-

gelige og hjemlige former som muligt, hvilket

samtidig har medført, at også lærernes rolle har for-

rykket sig. Fra at have udøvelsen af sit fag som det

faglige centrum for deres arbejde, er lærerne snarere

blevet en slags omsorgspersoner, der først og frem-

mest skal tage hånd om elevernes identitets-

arbejde«, mener Jonas Frykman.

Det er et skred, der har medført, at man har udra-

deret skolens tydelighed. Den fremstår ikke længere

som en del af en struktureret virkelighed, hvor både

elever og lærere er bevidste om, at her gælder nogle

bestemte regler, som man må indordne sig under.

Trygheden i et sæt faste spilleregler er afløst af evig

refleksion over det personlige indre.

Det private som udgangspunkt

»Når elevernes personlighed er det vigtigste, så styr-

ker man hele tiden deres baggrund. Lad mig tage et

eksempel. Martin, som jeg har derhjemme, kommer

oprindeligt fra Kroatien. I Martins klasse har de en

emneuge om Kroatien, og fordi Martin er kroat bli-

ver hans historie til klassens arbejdsmateriale. Han

laver en udstilling om Kroatien, fortæller om sine op-

levelser og gennem alt dette defineres hans bag-

grund. Martins identitet, som før blev defineret af,

hvem han var på skolens område, har dermed givet

efter for det hele menneske. Man ser nu på hele

hans habitus. I og med man bestandigt aktualiserer

elevernes baggrund og forholder arbejdet til en 

social, etnisk og kønsmæssig identitet, gør man også

eleverne vældige usikre på, hvad det egentlig er, sko-

len kræver af dem«, siger Jonas Frykman.

»Man begår i og for sig et overgreb på eleverne,

som får den forestilling, at samfundet udspringer af

den personlige sfære. Det gør det i en hvis ud-

strækning, men ikke udelukkende. Samfundet regu-

leres også ud fra en masse konventioner, som ikke

bekræfter det individuelle. Som Karl Popper har un-

derstreget, kan vi inddele verden i en privatsfære,

der handler om det sociale, om hvordan vi omgås

hinanden, og i en kundskabssfære. Popper pointerer

netop, at det ikke er muligt at generere kundskaber

ud af det private. Samfundet kan ikke skabes med

udgangspunkt i den private sfære. Men det er jo det,

som skolen hele tiden gør. Eleverne bliver ikke

trænet i at omgås hinanden i forhold til et sæt reg-

ler, der er større end klassen selv. Den struktur man

finder i klassen og som ligner den, man finder i 

familien, er kendetegnet ved netop ikke at være for-

melt defineret. Derfor bliver mødet med virkelighe-

den efter endt skolegang ofte meget ejendomme-
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ligt. Pludselig skal den enkelte indrette sig efter reg-

ler, der er upersonlige og ikke har den enkelte i cen-

trum. Som de slet ikke kender og derfor gør dem

tvivlende og usikker«, siger han.

I stedet for bestandigt at spejle sin udvikling og ev-

ner i forhold til sin egen person og klassekammera-

ternes personlighed bør eleverne i højere grad spejle

sig i forhold til noget, der er uden for dem selv. Det

familiære navlepilleri skal vige i forhold til en over-

ordnet struktur, der peger ud over den enkelte som

centrum for begivenhederne. 

»Endnu et eksempel. Forældrene skal inddrages i

en aktivitet i Martins klasse. Det bliver til, at klassen

lejer en bus og med forældrene drager til Bornholm,

for nu skal alle have det hyggeligt og lære hinanden

bedre at kende. Man kan så spørge, hvorfor tager

klassen ikke ind og ser en forestilling, en musical el-

ler en udstilling, som giver dem en oplevelse med

udgangspunkt i noget, der er større end dem selv.

Men næsten alt aktivitet i skolen handler om at

komme til at lære hinanden at kende. Man skal for-

stå hvem den anden er med udgangspunkt i den an-

den som en individuel personlighed. Ikke som en

elev i en pædagogiske situation, hvor det handler

om at tilegne sig viden. Berøringsfladerne mellem

eleverne er hele tiden koncentreret om den sociale

træning og ikke om faglige mål uden for eleverne

selv«, siger Jonas Frykman.

Manglende incitament

»Det har ledt til, at vi i dag i Sverige oplever en social

skævvridning på de højere uddannelsesinstitutioner.

Ved at nedtone skolen som et område, hvor man

skal levere intellektuelle præstationer, har man der-

ved også unddraget eleverne muligheden for at

kunne se bort fra deres baggrund. I dagens skole op-

Nedtoningen af kundskabsskolen til fordel for en skole med fokus på elevens personlige identitetsarbejde har forringet den sociale

mobilitet og incitamentet til videre uddannelse. Interview med den svenske professor i etnologi Jonas Frykman om den alt for hjem-

lige skole.

muntres indvandrerbørn og børn med forældre

uden studievaner ikke til at studere videre. I stedet

for at overskride deres sociale identitet får de den

snarere bekræftet i skolen«, siger han.

Et kig i historien viser, at den skoleform, der har

haft størst succes med den sociale mobilitet, er hvad

der ofte omtales som ’den sorte skole’ i 1940´erne

og 1950´ernes Sverige.

»Det var en skole, der næsten udelukkende kon-

centrerede sig om at give eleverne kundskaber. Men

det var med den skoleform, at vi oplevede det første

klasseopgør i moderne tid. Hvor det lykkedes for rig-

tigt mange elever at gøre op med deres arbejder-

baggrund og gøre karriere i samfundet. Men i dag

savner mange et incitament til at uddanne sig. Ikke

når det gælder børn fra akademikerhjem, og hjem

hvor man læser. Dem behøver man ikke bekymre sig

om, de uddanner sig næsten per automatik. Sådan

er det. Men det er dem, der ikke har studievaner

med hjemme fra, og det er majoriteten, det er dem,

der taber i et samfund, som ikke opmuntrer til social

mobilitet«, siger Jonas Frykman.

For ikke blot bliver eleven i den konstante forhol-

den sig til sin egen personlighed og identitet be-

kræftet og fastholdt i sin sociale baggrund. Sam-

menlignet med kundskabsskolen er den moderne

skole ikke orienteret mod det fremtidige, men kred-

ser om et her og nu. Kundskabsskolen pegede frem

mod morgendagen, skoletiden var en øvelse for

fremtiden, og det afgørende var, hvad eleven kunne

blive til, hvad han eller hun kunne opnå. I den mo-

derne skole skal barnet øve sig i nutid, det afgørende

er at arbejde med sig selv, fornemme sin egen iden-

titet og sin nutidige væren. Drømmene om en for-

gyldt fremtid er blevet udskiftet med et spejl, hvor

den enkelte bestandigt skal granske sig selv. 

»Den amerikanske sociolog Richard Sennett, som

jeg har været meget inspireret af, har peget på, at

alle de store fortællinger og dannelsesrejser vi har

set, altid har haft et mål. Odysseus havde et mål, det

var at komme hjem til Ithaka. I dag kræver man af

eleverne, at de skal bygge deres viden op uden at

have noget mål. De opmuntres ikke til at bryde op

for at nå et bestemt mål, som ligger uden for dem

selv«, siger Jonas Frykman.

Løsningen ligger vel lige for. En genintroduktion

af den ‘sorte skole’?

»Man kan ikke blot trække den gamle skoleform

frem igen. Det er der ikke nogen, der ønsker. Men

den mere upersonlige verden, som findes uden for

skolen og som handler om, at man bliver til ved at

indgå i et samarbejde med andre mennesker om

noget, der peger ud over det personlige, den tanke-

gang må også ind i skolen. Ellers bliver det hele lidt

for intimt og familiebaseret.« y
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