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På trods af - men måske også på grund af - uklare modeller for hvordan området for politisk dannelse skal håndteres i skolen,

klarer den danske folkeskole sig godt på området, konkluderer en ny undersøgelse fra Danmarks Pædagogiske Universitet.
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Sidste år udkom Danmarks Pædagogiske Univer-

sitets første bog om Danmarks deltagelse i IEA’s me-

get omtalte internationale komparative forsknings-

program ’Civic Education Study’, der vedrører

skoleelevers viden og holdning til demokratiet og

dets institutioner. Projektet inkluderer også skolele-

deres og –læreres besvarelser om deres opfattelser

af den politiske dannelse i skolen. Disse besvarelser

beskrives nu i en ny bog ’Rum for politisk dannelse’,

der er skrevet af Jens Bruun, Jens Johansen og Peter

Allerup, og udkommer på Danmarks Pædagogiske

Universitets Forlag i januar.

Hovedbudskabet i den første bog var, at det på

flere måder stod fint til med den politiske dannelse,

og derfor overrasker det ikke, at den politiske dan-

nelse også ifølge skolelederne og lærerne har det

godt i den danske folkeskoleskole, og at de har en

positiv opfattelse af undervisningens betydning for

både eleverne og samfundet. Forskerne konkluderer

i den nye bog, at både ledere og lærere er af den op-

fattelse, at politisk dannelse bør være et integreret

aspekt i skolens fag – fortrinsvis de humanistiske og

samfundsfaglige. De danske læreres undervisnings-

form er meget lidt lærerstyret i forhold til i de fleste

andre lande, og lærerne har meget fokus på brug af

medier som både undervisningsmateriale og under-

visningstema. Formålet med politisk dannelse er

ifølge lærerne i langt højere grad at lægge vægt på

elevernes politiske deltagelse, selvstændige kritiske

tænkning og refleksion over værdier end på faglige

kundskaber. Hvis lærerne skal pege på forbedringer

på området, er det først og fremmest en styrkelse af

tværfaglige aktiviteter og aktiviteter uden for læse-

planen, der ønskes. Altså en yderligere styrkelse af

områdets integration i fagene.

Høj målsætning

»Den danske folkeskolelov har en tydelig målsæt-

ning om, at man skal forberede eleverne på at del-

tage i det danske samfund. Så den danske skolelov

er sådan set ret eksplicit i sin forståelse af, at fagene

har en politisk handlingsdimension. Samtidig med at

man arbejder med et fagspecifikt indhold, så lærer

man også noget om anvendelsen i en praktisk sam-

menhæng af det pågældende færdighedsfelt. Det er

hensigten. Andre lande har ikke nødvendigvis den

samme tydelighed på det punkt«, siger lektor Jens

Johansen.

»Der er en moderne opfattelse af, at alle fag bør

opfattes som dannelsesfag. Og i en politisk dannel-

sessammenhæng er det afgørende, at man gør det.

Biologi er måske ikke umiddelbart så relevant for

politisk dannelse som dansk, men man kan også

sige, at når en elev udvikler en politisk dannelse, så

vil denne elev se anderledes på biologiundervisnin-

gens indhold efterfølgende. På den måde vil der

komme et spil i stand, som er ubegrænset fagligt set.

Blandt andet derfor er der ikke mange, der mener, at

det er aktuelt at lave politisk dannelse uden for sko-

lens regi eller som et særskilt fag. Den overordnede

målsætning er således ret klar, men eksempelvis i

faghæfterne til de enkelte fag er der kun få anvisnin-

ger for, hvordan det faglige arbejde på dette område

skal udfolde sig. Det har en lidt mere implicit karak-

ter, hvad der i høj grad hænger sammen med folke-

skolens decentrale organisering«. 

Når det ligger implicit, hvor bevidst er man så om,

at ’det er det, jeg underviser i nu’?

»Det er der formodentlig meget stor forskel på. Men

det er klart, at lige så positivt, det er, at man ikke iso-

lerer den politiske dannelse til et særskilt fag, men ser

det som hele skolens virke at bidrage til politisk dan-

nelse, lige så diffust kan det blive, hvordan og hvornår

det foregår. Så det er også en høj målsætning at sætte

sig selv. I undersøgelsen ser vi da også, at mange

lærere efterlyser en lidt klarere model for, hvad der

menes med det, og hvordan man kunne styrke dette

område i skolen«, siger projektforsker Jens Bruun.

Lav lærerstyring

Når der er tale om internationale undersøgelser, vil

der selvfølgelig altid være interesse for at høre, hvor-

dan danskerne klarer sig i forhold til andre lande.

Hvis man spørger forskerne bag undersøgelsen, så

får man at vide, at danskerne i den konkrete under-

søgelse klarer sig godt, men at det i øvrigt er en un-

dersøgelse, der er meget dårligt egnet til at lave

ranglister efter. En undersøgelse af politisk dannelse

er ikke tværkulturelt sammenlignelig på samme

måde som undersøgelser over mere objektive fær-

digheder som for eksempel læsning og matematik.

Ikke desto mindre kan en sådan undersøgelse sætte

den danske undervisning i perspektiv:

»En af de ting, der springer i øjnene er den relativt

ringe grad af lærerstyring. Fraværet af at det er lære-

ren, der sætter dagsordenen, er meget tydelig i en

dansk sammenhæng. Undervisningsformer som

gruppearbejde og projektarbejde lægges der relativt

megen vægt på i Danmark. På det indholdsmæssige

område er det karakteristisk for de danske lærere, at

undervisningen i politisk dannelse i meget høj grad

er knyttet til medierne både som undervisnings-

emne og som kildemateriale i undervisningen«, siger

Jens Bruun.

»Det virker, som om man i Danmark i høj grad an-

skuer det her felt som knyttet til det dagsaktuelle. Og

det ligger også i undervisningsministeriets opfattelse

af, hvordan man underviser i samfundsfag. Det hed-

der, at man skal tage udgangspunkt i elevens hver-

dag og give eleven redskaber til at forstå sin hverdag,

og det lader også til, at det er det, der foregår. Det er

i hvert fald det, lærerne peger på som det vigtigste i

undervisningen. Det er blevet til en officiel målsæt-

ning for skolen at differentiere undervisningen for på

den måde at tage udgangspunkt i den enkelte og

møde eleven, der hvor eleven er«, siger han.

Kaster elevstyret undervisning for meget ansvar

på eleven?

»Når danske lærere skal definere målet for under-

visningen eller skal definere, hvad en god borger er,

så er det svært at finde en konkret målsætning. Men

det bliver noget med, at eleverne skal lære at tænke

kritisk. Det hænger formodentlig både sammen >FO
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med, at undervisningens formål er at forsøge at give

eleverne redskaber til deres politiske selvdannelse,

og sammen med at lærerne tilsyneladende undlader

at afgive svar, der kan udlægges i retning af ’indoktri-

nering’. I det mindste angiver de ikke så eksplicit de-

finerede mål, som vi ser det i andre lande. Bare det

at tale om en god borger antyder jo, at der er en

sådan størrelse. Men en god borger kan være mange

forskellige ting, og der er en god pointe i at give rum

for og redskaber til, at den enkelte selv kan danne sin

mening om, hvad en god borger er. Ulempen kan så

være, at den individualisering kammer over, og at der

ikke længere er en fælles forståelse af, hvad en god

borger er. Der kan det høje ideal få en forfaldsform,

der hedder, ”at så gør vi alle sammen, som vi har lyst

til”. Og det kan overlade opdragelsen til andre min-

dre veldefinerede agenter i samfundet så som mar-

kedskræfterne eller medierne. Hvis man ikke giver

eleverne nogle principielle forståelsesrammer for det

politiske, så kan man måske godt risikere, at de i for

høj grad efterlades med det, de mere ureflekteret

henter andre steder fra”, siger Jens Bruun.

»Vi har overvejet, hvorvidt lærerne var offensive

nok i forhold til at sikre en demokratisk diskussion i

klassen. For den tilbageholdenhed, hvor man lader

det være op til eleverne, hvad der skal siges i klas-

sen, kan måske forstærke elevernes forskellighed

med hensyn til at sige noget og ikke sige noget. Og

det må være lærerens opgave at ændre på det for-

hold med henblik på at lade eleverne spille ligevær-

digt ud med deres interesser og opfattelser«, siger

Jens Johansen.

Demokratiet flytter sig

»Langt hen ad vejen er vi af den opfattelse, at det er

et rigtigt mål at have, at skolen ikke har en entydig

definition på politisk dannelse, som den prøver at bi-

bringe alle elever. Det må være målsætningen i et

demokratisk samfund, at det er op til den enkelte

borger, hvordan han eller hun vil agere politisk. Men

det er klart, at der er en risiko for, at den enkelte op-

fatter sig selv som værende sig selv nok og ikke for-

står, at de måder man handler på i samfundet, har

betydning for andre”, siger Jens Bruun.

»Elevernes svar tyder på, at de ikke i særlig høj

grad mener, at man kan lave forskrifter for, hvad den

gode voksne borger er og hvad han eller hun bør

gøre. Det kan måske være fornuftigt at afstå fra et

sådant ideal, så længe det ikke resulterer i en social

destruktiv egoisme. Men elevernes svar peger egent-

lig ikke på noget sådant, da de har ganske positive

syn på en række spørgsmål om deres egne person-

lige politiske handlinger i fremtiden. Så måske har

man ikke forskrifter, men man gør det forskrifts-

mæssige ud fra det personlige. Der er for eksempel

ikke en tvangsmæssig konventionalitet i hvilke poli-

tiske aktiviteter, de unge kunne finde på at deltage

i«, siger Jens Johansen.

»Afståelsen fra fikserede forskrifter er nok medvir-

kende til, at danske elever på nogle områder ikke lig-

ger så højt, som man umiddelbart kunne ønske sig.

Men det ønskelige er mere kompliceret end som så,

for det handler netop om, at demokratiet flytter sig

hele tiden, og man skal altså også være i stand til at

forholde sig til, hvor det flytter sig hen. Det er vel den

slags borgere vi har som ideal? At man er i stand til at

forholde sig til sine egne handlinger i forhold til prin-

cipper, men også i forhold til en konkret virkelighed.

Man skal også kende afvigelserne fra principperne.

Det er den balancegang, vi mener er vigtig for politisk

dannelse, men som kan være svær at få frem, når

man sidder med konkrete undersøgelsesresultater.

Det ligger så at sige mellem tallene«, siger Jens Bruun.

»Det vi skal tage hensyn til, når vi skal sammen-

ligne Danmark med andre lande på det her felt, er

også, at i den danske kontekst er demokratiet en

selvfølgelighed, mens det er noget relativt nyt eller

måske ligefrem fraværende i nogle af de andre lande

i undersøgelsen. Selvfølgeligheden omkring demo-

kratiet i Danmark kan betyde, at det ikke bliver særlig

synligt for eleverne, hvad demokratiet bygger på

med hensyn til institutioner, rettigheder osv. Og på

den baggrund kunne man måske godt forestille sig,

at en vis opstramning i den principielle tænkning om

demokratiets fundamenter kunne være til gavn for

eleverne«, siger Jens Bruun.
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