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Filosoffer elsker abstraktioner, ja lever vel nær-

mest af og for dem – og på et abstrakt niveau, hvil-

ket forhold er der mellem kritik og dannelse, Jørgen

Huggler?

»Kritik drejer sig om at skelne det væsentlige og

det sande fra det uvæsentlige og det usande. Eller

med andre om at afgøre og bedømme. Vi forholder

os reflekterende til samfundet og til erkendelsen. Og

da kritikken selv er en form for erkendelse, så bety-

der det, at kritikken er en prøvende proces. Den kri-

tik, den tyske filosof Hegel udøvede, havde et formål.

Den satte ind på at gennemarbejde stoffet og ud fra

et kendskab til traditionen ambitiøst at komme til at

erkende totaliteten. Hegels ærinde var at forstå til-

værelsen, men ikke bevidstløst, ukritisk. I Hegels

tænkning og i den åndsvidenskabelige tyske dannel-

sestradition tages det for givet, at der allerede fore-

ligger et kulturelt materiale og indhold, som rækker

ud over det subjektive. Forbindelse mellem kritik og

dannelse er således, at vi ikke bare tilegner os dette

indhold, men at det foreligger for os på en måde,

som vi føler os fremmede i forhold til. Det skal gen-

nemtygges før det bliver ’mit’. Det hegelske begreb

om fremmedgørelse er vigtigt. På en og samme tid

forekommer verden os bekendt, samtidig med at vi

alligevel har så stor en afstand til den, at vi ikke

umiddelbart kan finde os selv i den. Slagordet lyder:

at gøre bekendte forestillinger erkendte. Og dan-

nelse er både tilegnelse og distance.«

Er dannelsestanken en formidlingsfigur, hand-

lende om at mennesket hele tiden forvandler sig

selv og verden og gør sig nye erfaringer? 

»Hegel viser, at vi på en måde opfatter os som

fremmede i forhold til os selv. Verden er blevet til

gennem andre menneskers virksomhed, der nu også

har skabt kernen i os selv. Det kalder Hegel for vor

egen substans. I det sene værk ’Encyklopædien’ skil-

dres det, hvordan ungdommen erfarer disse forhold,

der giver anledning til megen frustration. Ikke

mindst fordi det unge menneske stiller op med en

meget stærk og fokuseret bevidsthed og er fuld af

ønsker, forhåbninger og planer – men føler sig stødt

væk af den virkelighed, der omgiver det: Det gen-

kender ikke sig selv i denne virkelighed og ser ikke

sammenhængen mellem sig selv og denne. I en psy-

kologisk og sociologisk atomiseret sammenhæng er

det et vilkår. Også for hvad dannelse er til for. For det

er jo disse unge mennesker, der skal føre tilværelsen

videre. Fremmedgørelsestankegangen er afgørende,

fordi Hegel tydeligere end mange i den idealistiske

tradition ikke kun ser dannelsen som tilvejebringelse

af harmoni, men ser den på baggrund af en konflikt-

fyldt tilværelse, som man ikke kan trække sig tilbage

fra. I Æstetik-forelæsningerne siger han, at menne-

sket måske nok er et dyr, men at det er et dyr, der

ved at det er et dyr, og dermed er det ikke bare et

dyr. Mennesket er ånd. Det kan ikke søge tilbage 

til naturen, men må udvikle sig som medlem af et 

historisk, socialt og åndeligt fællesskab.«

Andre har været her før os

Hvad forstod Hegel ved dannelse for næsten 200 år

siden?

»Dannelse har noget at gøre med et individ, der

lever i en splittet verden, hvor det forfølger sine egne

interesser. Dannelsen angiver en fjernelse fra det,

der er ren natur, og på den anden side er dannelse

en almengørelse. I Hegels filosofi ligger der en fore-

stilling om noget absolut, der er altomfattende. Det

kalder Hegel for ånden. Dermed udtrykker han et

kosmologisk synspunkt, at vi på en måde er forbun-

det med alt. Hegels syn på dannelse er i udgangs-

punktet konservativt. Vi er forbundet med fortiden.

Og den substans vi har og skal tilegne os – hvem vi

selv er, og hvad vi indgår i – skyldes, hvad fortidens

mennesker allerede har lavet. Men verden er ikke i

stilstand. Det er Hegels mål, at vi med kritisk forstand

bearbejder denne substans og lærer at erkende den.

Ellers vil den ubevidst komme til at køre løbet for os,

og så vil vi komme til at reproducere det, som er, 

i ufrihed. Hegel lagde megen vægt på udvikling.

Mennesket er ikke noget, hvis bestemmelse ligger i

en medfødt natur; det bestemte mennesket er, bli-

ver det først i kraft af sine handlinger og sin erken-

delse. Nok betoner Hegel det almene, ånden, sam-

fundet, men han betoner også individet. Hans

opfattelse er imidlertid ikke biologisk; det er i sit

samvirke med andre, at mennesket udfolder sig og

bliver anerkendt.«

Hegel taler om nødvendigheden af at kunne se

bort fra det blot private for at virkeliggøre det 

almene. Angiver det også nøglen til at forstå nuti-

dens skolepolitik?

»Det er selvfølgelig vigtigt at få noget fyldt ind i de

tomme hoveder. Men børnene er jo ikke til for sam-

fundets skyld, for det almenes skyld. Det ved vi jo

også, når vi siger, at man ikke lærer for skolen, men

for livet. Man lærer heller ikke i simpel forstand for

erhvervslivet eller for staten. Den tilegnelse, som

barnet skal gennemløbe, sker jo også for dets egen

skyld. Barnet må ikke gøres til middel for andre kræf-

ter og blot betragtes som tomt – eller som en com-

puter, man kan putte noget ind i. Det andet hensyn

er, at opdragelse drejer sig om barnets fremtid. 

Målestokken kan ikke bare være den tilstand, vi har

nu. Når bl.a. Kant fremhævede, at ved opdragelse

skilte menneskene sig ud fra dyrene, der kun får

dressur, var det disse ting, han tænkte på. I dag tales

der meget om selvdannelse. Barnets uddannelse 

er ikke slut, når det går ud af skolen. Det er blevet

ekstremt klart i vort nuværende samfund, hvori vi

opdrager og uddanner børnene til en usikker frem-

tid. Hvad har så dannelsestraditionen at give, kan

man spørge? Negativt kan man sige, at den i nogen

grad spillede fallit i løbet af det 19. århundrede, da

den stivnede til en fast kanon, og tidens fremher-

skende dannelsesbegreber var snævre og meget 

retrograde (den græsk-romerske litterære tradition).

Derimod var hverken traditionalisten Hegel eller

hans forgænger Kant blinde for, at pædagogikken

var nødt til at være forbundet med sin egen tid, og

de mente skarpt, at børnene skulle forberedes på

fremtiden. Men begrebet om selvdannelse er blevet 
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noget af et svævende hurra-ord. Som om man fuld-

stændig frit kunne danne sig selv. Det er en for-

blændelse at tro, at man bliver mere fri, bare autori-

teten har skjult sig bag fjernsynsapparatet og de

statistiske tabeller. Det må man kæmpe med at gen-

nemskue i skolestuen, så godt som andre steder i

samfundet.«

Det individuelle og det almene

Er Hegels tankelandskab historisk forældet? 

»I dag er det et meget tungtvejende problem, at

en relativ stor gruppe forlader skolen med mangel-

fulde kundskaber, hvilket ikke bare er et dansk pro-

blem. Jeg understreger dette for at sige, at talen om

’dannelse’ er en smule højrøvet, den tager proble-

merne ovenfra. Hermed er der imidlertid ikke sagt,

at emnet ikke er vigtigt, for uddannelsesvæsenet

skal sigte højt, og må hele tiden overveje målene. 

At de gamle tænkere levede i en tid, hvor kun få fik

en omfattende uddannelse, gør dem ikke und-

værlige. Og de kan også i bredden få fornyet aktua-

litet. Lad mig prøve med et eksempel: Hegel var 

ligesom Rousseau meget optaget af forholdet mel-

lem det individuelle og det almene. Af den franske

revolutions udvikling lærte Hegel, at man ikke umid-

delbart kan sætte det individuelle og det almene lig

hinanden. Der er behov for arbejdsdeling og et mel-

lemled af institutioner og substantielle materielle in-

teresser. Hvis dette formidlende led mangler, så vil

resultatet på den ene side være, at alt det individu-

elle, der ikke lever op til det almenes normer, får

kappet hovedet af i guillotinen – og omvendt at en

regering ikke kan danne sig som noget stabilt, da

den jo blot vil udtrykke partikulære interesser. Indi-

videt vil ikke kunne genfinde sine egne interesser i

den. Derved tager Hegel et problem op, som alle-

rede Rousseau havde bragt på banen, men giver det

sin egen drejning ved at understrege interessemod-

sætningerne og det substantielle, der vedblivende

må være i samfundet. Det, der er karakteristisk for

Hegel, og som han har til fælles med Rousseau, er

tanken om, at særinteresserne ikke må køre sam-

fundet. Det betyder, at han nok vil acceptere, at der

er forskellige lag – forskellige repræsentationer af

forskellige interesser – men at der også må være no-

get, der kan kaldes en almen klasse, og det er jo på

Hegels tid den dannede klasse, som varetager den

fælles interesse embedsmændene med kongen i

spidsen. Hegel har blik for konflikt og fragmentering,

og han mener, at det moderne samfund er uover-

skueligt. Han mener, at man må søge at få en helhed

ud af det, der kan regulere disse konflikter og tjene

almenvellet. Det er den rousseauske side af det. Det,

der er umoderne – men bestemt ikke irrelevant – i

begge disse mænds tankegange, er, at de er meget

optaget af, hvordan man undgår dybtgående me-

ningskonflikter – dissens. Det gør man for dem at se

i kraft af – og her kommer dannelsen ind igen – at

samfundet gennem sit styre og sine love giver indi-

videt en identitet, samtidig med at det almene kun

har ånd og virkelighed gennem det enkelte menne-

skes liv. Denne anti-dissens (man taler somme tider

om ’sædelighed’, ikke moral, men samfundssind) er

karakteristisk for Hegel i en historisk sammenhæng.

Han er ikke tilfreds med at lade den liberalistiske

’usynlige hånd’ råde for et fornuftigt liv.«

Den idealistiske dannelsestradition synes altså 

at have fået ny aktualitet. Hvorfor tror du nu, der 

er mange, der er begyndt at tale positivt om dannelse,

efter at det i mange år var et støvet ’borgerligt’ fy-ord?

»Det har at gøre med problemer i den pædagogi-

ske diskussion, en slags dobbelt forlegenhed. Både

kontrolpædagogikkens tankegang om, at man bare

kan styre børnene, og autonomipædagogikkens

tanke om, at børnene kan styre sig selv, har jo efter

manges erfaring vist sig uholdbar. Her søger man i

denne tid efter noget mere balanceret, hvilket også

kan tiltale os, der er forældre. Vi vil jo gerne have, at

vore børn får en ballast, de kan møde livets tilskik-

kelser med. Diskussionen handler også om, om der

er noget kanonisk, en slags liste over det, der bør ud-

gøre dannelsens substans. Nogle griber det meget

bredt an og taler om alt fra naturvidenskabelig dan-

nelse til sociale kompetencer – og det har jeg meget

stor sympati for. Men jeg har også forståelse for, at

man med kanon kan mene noget lidt mere snævert,

at vores kultur har bestemte helt afgørende værker

og tanker, som børnene skal lære at kende. Men be-

grebet om dannelse kommer som sagt ikke kun op

igen på grund af problemer internt i uddannelses-

væsenet. I mange europæiske lande er der en erfa-

ring af real dissens i samfundet – som Rousseau og

Hegel frygtede. Det kan være fint for samfundet med

en manglende konsensus om mange ting. Det er

langt værre, når ingen vil stå ved deres opfattelser.

Meningerne må brydes, uden at uenighederne 

bagatelliseres, og uden at folk intimideres. Uenighed

skaber dynamik. Men det er også et problem, når det

drejer sig om fundamentalt forskellige forudsætnin-

ger og uenigheder om mål og midler.«

Lysten til at strenge sig an

Er det vigtigt for subjektet at fylde sig med noget, der

går ud over det aktuelle? 

»Vejen til indsigt er altid forbundet med ubehag.

Det har man vidst i mange år. Platon viste, at det

krævede magt at få folk til at vende sig om for at

komme til at se lyset. Stoffet gør modstand. Uddan-

nelsens dannelsesmæssige aspekter drejer sig også

om, at ikke alle ting kan være alt for lette. Det drejer

sig ikke om at knække børns mod ved at give dem

noget, der er for svært. På den anden side ved vi jo

fra skole- og studiemæssige sammenhænge, at det

er meget vigtigt, at der somme tider kommer et stof

ind, der er så svært, at man virkelig skal anstrenge

sig. Det er vigtigt, at børn og unge på de højere klas-

setrin stifter bekendtskab med abstrakt tænkning,

selvom det ikke er alles kop te. Det er ikke noget, et

skolesystem kan være foruden. Det gør også, at den

dannelse, som jeg gerne vil forsvare, giver dem, der

evner det, rig mulighed for at støde på det abstrakte.

Børn, der kan kapere det vanskelige og udfordrende,

skal ikke snydes for det.«
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Der synes at være sket et skift i den pædagogiske

verden – fra det at skulle lære noget bestemt til at

fokusere stadig mere på ansvar for egen læring.

Hvordan har du det med begrebet ’læring’?

»Jeg kan godt forstå, at begrebet læring er under

beskydning, selvom der også har ligget en masse

gode intentioner i det. Begrebet er ikke opstået

tilfældigt. Det tilkendegiver, at der er problemer i et

traditionelt begreb om indlæring. I begrebet læring

indgår, at der er mange andre ting, der skal læres,

end det der står i skolebøgerne. Skolen i dag vareta-

ger mange andre opgaver end de rent kundskabs-

mæssige. Den arbejdsdeling, der tidligere var mel-

lem hjem og skole, mellem det private og

samfundet, har forskubbet sig. En anden positiv di-

mension af begrebet læring er jo, at det er lysten, der

driver værket. I forlængelse heraf ser man meget på,

at lysten til tilegnelse ikke skulle være slut, når sko-

len var slut, den skulle fortsætte. For så vidt sympa-

tisk, men den kritik der rejses nu, går jo på, at man i

for høj grad ser mennesket i det her skoleperspektiv.

Man har måske tænkt for lidt på, hvad det er, barnet

skal bringe med sig. Måske kommer man ved

lærings-jargonen for meget til at tænke, at barnet er

skolens og samfundets. Barnet skal hellere have no-

get at stå imod med. Her kunne jeg godt tænke mig

at inddrage nogle begreber fra oplysningstidens

David Hume. Vi har behov for legemlige, for sjæle-

lige og for ydre goder. Den tradition, som Hume re-

præsenterer, står ikke for et helt så gennemarbejdet

intellektuelt og moralsk verdensbillede, som det der

kom til at præge den tyske idealisme. Hume har et

bredere begreb om mennesket. De ydre goder er

ikke bare, hvad der tjener erhvervslivet – og de le-

gemlige goder er blevet underprioriteret i både det

kantske og hegelske skoleperspektiv. Og de åndelige

goder, som barnet skal nyde godt af på langt sigt, 

risikerer at forsvinde ud med læringstankegangen,

hvis den bliver alt for nytteorienteret. Vi lagde ud

med at tale om kritikbegrebet. Det er nødvendigt at

kunne træde lidt på afstand, og at tænke i kraft af

noget, som rækker ud over den aktuelle situation.«

Hvor kommer modstanden fra?

»Som den åndsvidenskabelige tradition finder jeg,

at der er noget i litteraturen, der gør os klogere på 

livet. Der er noget i historien, som vi må kende. Og

det har vi svært ved at tackle i dag, hvor vi i høj grad

har tilegnet os det katastrofiske historiesyn, der gør

sig gældende i det meget kritisk-negative syn, der

anlægges på historien. I den dummeste mest kort-

synede udgave spørger man: hvad kan vi bruge den

til? Men i Erik Lunds gamle historiebog for gymnasiet

stod der med en formulering fra Pascal, at det er far-

ligt alene at vise mennesket dets elendighed, hvis

man ikke samtidig viser det dets storhed. Man bør

ikke alene undervise i historien som undertrykkel-

sens eller voldens historie. Historien er selvfølgelig

ikke den rene idyl, men grunden under historieun-

dervisningen forsvinder, hvis der ikke undervises 

i historien som noget, der har bidraget til civilisatio-

nens udvikling. Vi lever i en verden med konflikter,

der har meget lange historiske tråde. Dem må vi

også søge at komme til at forstå. De matematiske og

naturvidenskabelige fag kan også bidrage til at ud-

vikle vor sans for at skelne sandt fra falsk. Disse fag

har et stort dannelsesaspekt ved at repræsentere en

meget stabil, detaljeret og nøjagtig viden. Bevares,

mange ting revideres også her, men det kan være

lærerigt at studere, også hvordan de ting, der senere

bliver betydningsfulde, har haft en vanskelig start.

Socialkonstruktivismen som generelt videnskabssyn

tror jeg imidlertid ikke meget på. Der er noget, der

står fast. En kritik kan ikke have nogen mening, hvis

det i sidste ende bare handler om at sige, at alt er 

relativt. En kritik må tage for givet, at det giver 

mening at skelne mellem sandt og falsk. Udfordrin-

gen og opgaven er at give børnene en sådan ballast,

uden at slå deres nysgerrighed ihjel. Det er ikke bal-

lasten, der giver nysgerrigheden, men det er mit håb,

at den vil give lyst til mere.« y
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