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Sanselig-æstetisk erfaring
- om den sanselig-æstetiske erfarings
privatisering og den tekniske reformering af
uddannelsessystemet

Denne artikel handler om et grundproblem, der vedrører de sanseligt-

æstetiske fags aktuelle krise.1 Artiklen hæfter sig ved den dominans, hvor-

med en stadig mere teknisk rationalitet for indeværende rammesætter ud-

dannelsessystemet som helhed. Denne rammesætning handler nærmere

bestemt om styringsteknikker, der idag implementeres ved hjælp af begre-

ber om ’kvantitativ evidens’ (for undervisning og uddannelsesforskning)

og ’målbare mål'. Med udgangspunkt i dette ideal om målbar evidens er

uddannelsessektoren på vej mod det uddannelsesforskeren Stefan Hopp-

man har kaldt for en ’fundamental rekonceptualisering’ af hvad det vil

sige at holde skole.2 Det er min tese, at disse aktuelle ændringstendenser

står i et indre forhold, til den generelle nedprioritering de sanseligt-

æstetiske fag for indeværende er genstand for. Artiklen ønsker på denne

baggrund:

(i) at konfrontere de ovennævnte teknisk orienterede reformer af uddan-

nelsessektoren med en filosofisk dimension. Dette filosofiske aspekt træk-

kes frem på den måde, at artiklen med udgangspunkt i begrebet ’den

sanselig-æstetiske erfaring’ opholder sig ved udvalgte aspekter af en kon-

tinental tænketradition (bl.a. Merleau-Ponty og særlig Heidegger). Gen-

nem en drøftelse af disse tænkere udvikler artiklen et perspektiv der ar-

gumenterer for:

(ii) at den stadig mere aktuelle tekniske rationalitets vilje til styring-

gennem-målbargørelse af uddannelsessektoren på paradoksal vis modar-

bejder udviklingen af kernekvaliteter, der idag efterspørges i det globali-

serede videnssamfunds hunger efter mere kreativitet og innovation.
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Artiklens nedenstående analyse af pkt. (i) og (ii) vedrører bl.a. musikfagets

fremtid. Det der følger nedenfor er altså et forsøg på at bringe de oven-

nævnte hovedfigurer fra kontinental tænkning i kontakt med nogle af de

hovedtendenser der præger den måde hvorpå der ud fra idealet om

kvantitativ evidens bliver tænkt uddannelse på idag.

InInInInIntrodtrodtrodtrodtroduktiuktiuktiuktiuktiononononon

Nuvel, jeg begynder altså med antagelsen af en krise i de sanseligt-æstetiske sko-

lefag generelt. Jf. titlen handler denne krise nærmere bestemt om en tiltagende

privatisering. Disse to forudsætninger drejer fra starten min argumentation ind

på fra spørgsmålet om selvets status. Hvorfor nu det?

Beskæftigelsen med ’selvet’ som kategori er en konsekvens af, at min arti-

kel fokuserer den sanselig-æstetiske erfaring. Det æstetiske forstået som sanse-

lig erfaring vedrører noget mere end en kognitivt lagret viden man har, og det

vedrører noget mere end et intellektuelt tillært pensum. I dette perspektiv be-

tragtes sanselig-æstetisk erfaring ikke som en isoleret begivenhed i hjernen.

Denne erfaring er tværtimod noget der snarere er kendetegnet ved at indtræffe

i verden. Derfor bliver det nødvendigt at indlede med en indkredsning af hvad

der i artiklen menes med ’selvet’, som noget der har en tilstedeværelse der er

givet i verden (og ikke overfor verden som i en kognitiv position). Denne argu-

mentation bliver en forudsætning for at kunne udfolde pointerne omkring det

æstetiske forstået som en sanselig erfaring.

Artiklens drøftelse af ’den sanseligt-æstetiske erfarings privatisering’ falder

i tre overordnede dele: Afsnit I: Selvet udgør en første indkredsning af hvad et

fænomenologisk orienteret syn på selvet indebærer. I afsnit II: Åbenhed for ver-

den bruges den udviklede analytiske kategori ’selvet’ (fra afsnit I) som udgangs-

punkt for drøftelsen af den sanselig-æstetiske erfarings mulige funktion inden

for skolens læreplan. I afsnit III: Teknisk rationalitet løftes en principiel teknisk

tænkemåde frem som en dominant tendens i samtiden - herunder i uddannel-

sestænkningen. En tendens der synes at modarbejde det i afsnit I og II udfoldede

perspektiv på den sanselig-æstetiske erfarings karakter og betydning. Det er altså

gennem drøftelsen (i afsnit I) af ’selvet’ som kategori, at der (i afsnit II) udvikles

et begreb om ’åbenhed’, og sidstnævnte begrebs betydning for skolens sanselig-

æstetiske fag beskrives. I afsnit III diskuteres det hvorledes det udviklede per-

spektiv på selvets åbenhed, som nævnt er under stigende pres fra en generali-

seret teknisk tænkemåde. En tænkemåde der iflg. Heidegger præger vor nuti-

dige modernitet. Når artiklen via disse tre afsnit (om ’I. selvet’, ’II. åbenhed for

verden’ og ’III. teknisk rationalitet’) drøfter den sanselig-æstetiske erfarings pri-
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vatisering, så handler dette om en påpegning af de sanselig-æstetiske fags fun-

damentale værdi for skolen. Men det handler også om hvorledes denne værdi i

dag er genstand for en gradvis devaluering. En devaluering jeg frem-

argumenterer som knyttet til en bestemt tænkemåde af teknisk karakter.

I. SelI. SelI. SelI. SelI. Selvvvvvetetetetet

i.i.i.i.i.

Når noget privatiseres, så har det jo den effekt at ’det privatiserede’ ikke læn-

gere har nær så meget at gøre med det, der er uden for det privatiserede og som

omkranser det. Og nedenfor vil jeg argumentere for, at det ikke mindst er spørgs-

målet om ’selvet’, der er involveret i den sanseligt-æstetiske erfarings tiltagende

privatisering. Den sanselig-æstetiske erfaring handler nemlig - i mit perspektiv

- om hvad det er for nogle bånd selvet opretter til verden; hvordan selvet med

andre ord knytter bånd til verden. Og her vil begrebet ’privatisering’ i det føl-

gende blive gjort gældende som et tab-af-ontologi. Et tab der handler om en ten-

dentiel overskæring af de nævnte bånd til verden. Så når den sanselig-æsteti-

ske erfaring privatiseres, så handler det om at den sanseligt-æstetiske erfaring

af verden sløres. Så den privatisering, jeg skal tematisere, er identisk med en form

for tab af det ’fælles-tredje’, vi er kendetegnet ved at dele i vores situerede, kon-

tingente bebeoelse af verden.

I lyset af denne problematik bliver det fra midten af denne trekant - i figur

1 - at spørgsmålet kan stilles, om hvad den sanselig-æstetiske erfaring så hand-

ler om? Det er i midten af figur 1, at spørgsmålet om den sanseligt-æstetiske

erfarings karakter bliver rejst.„
Sanselig-æstetiske erfaring
handler om, hvad det er for
nogle bånd, selvet opretter
til verden
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Fig. 1 Hvad er den sanselig-æstetiske erfaring?

Spørgsmålet bliver så hvordan dette midtpunkt i figur 1 kan forstås? Hvad er

det med andre ord de tre led samlet konstituerer? Med en sådan spørgen er man

samtidig ude i nogenlunde samme ærinde som den amerikanske musikuddan-

nelsesforsker Bennet Reimer. Han spørger nemlig til den musikalske erfaring ud

fra treklangen af (i) det individuelle, (ii) det kontekstuelle og (iii) det essentielle/

universelle:

"Human experience includes universal, contextual and individual levels.

Musical experience does as well. All three levels need to be kept in balance,

both in life and in music" (Reimer 2003: 168)

Når spørgsmålet om den sanselig-æstetiske erfaring stilles fra midten af trekan-

ten, betyder det bl.a. at selvet ikke er suverænt, men at det i den sanselig-æste-

tiske erfaring blander sig med noget uden for sig selv. Det er derfor Reimer i for-

bindelse med den musikalske erfaring sætter det individuelle op i forhold til det

essentielle og det kontekstuelle. Pointen er at disse tre instanser skal balanceres

med hinanden. Dette perspektiv kommer dermed til at fokusere spørgsmålet om

hvordan ’selvet’ dermed kan forstås? Dette spørgsmål må altså besvares, førend

vi kan fatte den omtalte privatiserings effekter i forhold til den sanseligt-æste-

tiske erfaring.

ii.ii.ii.ii.ii.

En række toneangivende tænkere af hermeneutisk-fænomenologisk tilsnit har

i tidens løb forsøgt at indkredse det markerede midtpunkt i figur 1. Af navne kan

Frederik Pio



135Cursiv nr. 4, 2009

udover et musikpædagogisk navn som Karl Heinrich Ehrenforth nævnes be-

rømte figurer som Mikel Dufrenne, Maurice Merleau-Ponty og Martin Heidegger.

Alle disse har skrevet om kunst.

At der i midterpunktet på figur 1 er tale om et blandingsforhold mellem de

tre led, - dette er symptomatisk for, at man i fænomenologien har kritiseret tan-

ken om, at mennesket har en isoleret kerne inden i sig selv. En kerne der skulle

være adskilt fra verden. Særlig Heidegger og Merleau-Ponty har kritiseret tan-

ken om, at det der gør mennesket til det det er, udelukkende er at vi har en tæn-

kende bevidsthed. En bevidsthed som i sin indrehed står overfor en ydre verden,

der adskiller sig grundlæggende fra det, som bevidstheden er. Denne måde at

tænke om mennesket på – der altså er blevet kritiseret af fænomenologer som

Heidegger og Merleau-Ponty – har gået under forskellige navne: det cartesianske

cogito, det transcendentale jeg, det idealistiske subjekt.

En grundtanke ved denne fænomenologisk anlagte kritik er, at et centralt

signalement af mennesket er knyttet til kropslige, sociale og historiske dimen-

sioner. Disse dimensioner peger ind i den livsverden mennesket bebor. Det der

betones ud fra disse dimensioner, er at mennesket ikke kan forstås ud fra fore-

stillingen om en kerne der er indre og er trukket væk fra verden. Det der karak-

teriserer mennesket som menneske ligger på den måde mere i dets tilhørighed

i verden. Når dette principielle perspektiv knyttes til spørgsmålet om den sanse-

ligt-æstetiske erfaring, da tematiseres den tese, at mennesket i og med den æste-

tiske erfaring holdes ud i en åbenhed for verden. Det er i et sådan perspektiv, at

Merleau-Ponty skriver om maleren Cézannes tilbagegang til den naturlige ver-

den. Cézanne ville således

" … igen bringe videnskaberne, perspektivet og traditionen i forbindelse

med den naturlige verden … " (Merleau-Ponty 1948: 17).

I den æstetiske erfaring tager livet selv farve af denne åbenhed, og man gen-

opdager pludselig verden omkring sig som et æstetisk fænomen: det går op for

en, at verden er et kunstværk. At det på sin vis er et under at der er noget, og ik-

ke snarere intet eller ingenting. Denne umiddelbare tilgang til verden i det san-

selige er hos den sene Merleau-Ponty en tilbagegang til niveauet af væren. Her

er det ikke ’ting’, man trækkes tilbage til, men den naturalistiske verdens ele-

menter man stiller sig ind foran: jord, vand, luft og ild:

"Således er det gennem overskridelsen, at det sanselige giver mig adgang til ver-

den, ligesom sproget giver mig adgang til den anden. Iagttagelsen er ikke først

og fremmest iagttagelse af ting, men er iagttagelse af elementer (vand, luft …),

Sanselig-æstetisk erfaring



136 Cursiv nr. 4, 2009

af en verden der stråler, af ting der udgør dimensioner og verdner. Jeg glider hen

over disse ’elementer’, og snart er jeg i verden, jeg glider fra det ’subjektive’ over

mod ’væren’ (Merleau-Ponty 1964: 278).

Dermed står man med en erfaring der ekkoer Nietzsches bestemmelse af:

"Verden som et kunstværk der bringer sig selv til verden …/verden selv er

intet andet end kunst … " (Nietzsche 1967: 119, 121).

Og i et sådan anslået perspektiv (der knytter en tale om ’åbenhed’ til kunsten

og en poetisk væren) bliver den naturalistiske verden et grundtema for tænk-

ningen af kunst som en sanselig-æstetisk tildragelse. Således er

" … kunstens hellige spil blot at forstå som en fjern spejling af verdens

uendelige spil, det evigt sig-selv-skabende kunstværk" (se hertil Gadamer

1960: 111, mine fremhævelser).

Det som de her nævnte citater medvirker til at indkredse, er en invitation til at

møde verden under åbenhedens synsvinkel. At møde verden under en kunstne-

risk synsvinkel, er med andre ord at have et blik for verdens mange-facetterede,

dybe karakter. Den æstetiske erfaring faciliterer for at man eksempelvis pludselig

sanser græsset under sine tæer, man ser skyerne på himlen. Man kommer til

klarhed over verden som verden. Og ikke bare som en ’omverden’ man farer igen-

nem.

iii.iii.iii.iii.iii.

Når bl.a. Heidegger og Merleau-Ponty forsøger at forstå mennesket i dets væren

i verden – og ikke overfor verden, så er dette altså det modsatte af det cartesian-

ske (eller transcendentale) subjekt jeg nævnte før. Selvet eller subjektet står altså

ikke selv som en isoleret størrelse, men er i den sanselig-æstetiske erfaring ka-

stet ud i et mellemværende med et kunstværk, et værk der indtræffer i en levet

verden, der leves og deles med andre. Og dette tematiserer som nævnt den æste-

tiske erfaring som knyttet til en principiel åbenhed for verden.

Hos Heidegger knyttes temaet åbenhed til det, at mennesket eksisterer. Eksi-

stens vedrører for Heidegger, at mennesket står ind i værens åbenhed (jf. Heid-

egger 1929: 17). Vi skal ikke her prøve at udrede Heideggers fænomenologiske

analyser fra Sein und Zeit. Dog skal det blot understreges, at denne mennesket

i-verden-værende åbne, udstrakte, udrækkende eksistens (som en nedsænket-

hed i verden) ikke er det samme som ’trøjen der ligger i skabet’, altså som et ob-
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jekt (mennesket) placeret i et andet objekt (verden). Menneskets væren-i-verden

handler i stedet for Heidegger om ’eksistens’. Heidegger lader sig her lede af or-

dets græsk-latinske rod (Ek-stare). Her bestemmes menneskets eksistens som et

udestående, som en udholdende udspændthed (ausstehen, durchspannen,

durchstehen) i verden. Mennesket er på den måde i sin grundforfatning kastet

ind i en åbenhed for den sammenhæng, mening og betydning der erfares, når

man sætter sine fødder i verden. Forud for alt andet er menneskets for Heidegger

altså karakteriseret ved at rage ud over sig selv og ind i en åbenhed, hvori vi til-

tales af en levet verden (Welt).3

Den måde hvorpå mennesket i dets væsen er konstitueret af denne inkar-

nerethed – eller ’sat’hed – ind i verden, dette er ikke at forstå som en egenskab,

man evt. som menneske kan tilvælge, eller en klub man kan melde sig ind i. Men-

neskets væren i verden er derimod et vilkår, der er dybere og mere fundamen-

talt. Dette vilkår (på sin vis at være kastet ind i verden) betinger simpelthen alle

de muligheder, der i øvrigt åbner sig omkring vore oplevelser og foretagsomhed

i livet i al almindelighed. Denne sammenhæng mellem eksistens og verden er

altså knyttet til Heideggers karakteristik af selvet, som noget der bliver til og fal-

der på plads, for på ny at genkonstitueres inden for denne uafsluttede udspændt-

hed som mennesket er kastet ind i. Således handler en af Heideggers pointer om,

at mennesket er karakteriseret ved at række ind i den endeløshed og den uud-

tømmelighed som verden er.

I mit perspektiv er dette forsøg på at holde spørgsmålet om, hvad menne-

sket er ind i det åbne og ind i det konstant genoptagede verdens træf – interes-

sant. For det er netop det, som den sanseligt-æstetiske erfaring kan bidrage til.

Via Heidegger ankommer man altså til en central dimension af den sanseligt-

æstetiske erfaring. Nærmere bestemt er det en sådan åbenhed for verden som

den sanseligt-æstetiske erfaring potentielt kan bidrage til at genopvække i os.

Denne erfaring rummer noget alle mennesker er delagtiggjort i. Det, at menne-

sket eksisterer, indebærer jo, at betydning og mening omformes, at noget bliver

gjort til noget andet, idet mennesket i kraft af sin eksistens erkender sin henvist-

hed til tage verden på sig. Eksistensen selv er lige så åben, som den verden men-

nesket handlende og omformende lever igennem. Det er denne indsigt, der bæ-

rer eksistens-didaktikken. Her hedder det at:

" … spørgsmålet om hvad mennesket er for et væsen … kan [ikke] besvares

endeligt …/Det er der spørgende, meningssøgende og forstående menne-

ske, der fokuseres på, og ikke forestillingen om eviggyldige svar" (Nielsen

2006: 268).
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Dermed er vi ved det, der kendetegner det, som den sanseligt-æstetiske erfaring

kan. For den bidrager til at holde spørgsmålet åbent om hvad mennesket er? Det

er når den sanseligt-æstetiske erfaring kaster os ind i denne åbenhed, at vi mær-

ker det menneskelige vågne i os. Vi mærker i denne erfarings sanselighedsrus,

at vi ikke blot er ydedygtige, produktive små arbejdsbatterier - men vi er men-

nesker. Dermed åbner sig i den sanseligt-æstetiske erfaring oplevelses-kvalite-

ter som: berørtheden, eksistentialiteten, selv-overskridelsen, rystelsen, eftertanken.

Og netop i denne åbenhed for os selv væver en gammel indsigt: nemlig at

vi som mennesker er bestemt ud fra den kendsgerning, at vi ikke endegyldigt

kan bestemmes. Vi er som mennesker karakteriserede ved altid at være delag-

tiggjort i vores eget spørgsmålstegn. Heidegger citerer Nietzsches tale om men-

nesket som " … det endnu ikke fastlagte dyr" (Heidegger 1951: 38).

Den store musikpædagogiske forsker Karl Heinrich Ehrenforth siger det på denne

måde:

"Mennesket er til forskel fra dyret henvist til atter og atter på ny at gen-

opdage sin identitet. Mennesket er altid undervejs …/fikseret som et objekt

mister mennesket i den genstandslige definition denne uendelighedsdi-

mension, der udgør kernen i menneskets væren: den ikke definerbare

åbenhed der permanent er henvist til at overskride sig selv" (Ehrenforth

1987: 60-61).

Men hvorfor er vi nærmere bestemt som mennesker delagtiggjort i vores eget

spørgsmålstegn? Mennesket tilhører ikke en essens der tåler en definitiv fast-

læggelse, fordi vi – som Immanuel Kant sagde det – er vores eget mål. Hvad er

således for Kant – i hans lille opsats Om pædagogik – menneskets pligt overfor

det selv? Det er at ære den indre værdighed, der udmærker det i forhold til alle

andre skabninger. Således må man agte på at

" … mennesket i dets indre er bærer af en vis værdighed, der hæver men-

nesket over andre skabninger. Det er menneskets pligt med sin egen person

ikke at fornægte denne menneskeværdighed" (Kant 1803: 749).

Selvom Heidegger i begyndelsen af det 20. årh. finder sig i en opposition til ny-

kantianere (som eksempelvis Ernst Cassirer), så kommer Heidegger ikke desto

mindre til at forny svaret på denne gamle udfordring, Kant satte for menneske-

heden om, at mennesket ikke bør forråde dets indre værdighed som menneske.

Heideggers variant af dette bliver, at det moderne menneske ikke kan klamre
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sig til troen på én sikker grund i sig, en essens der er umistelig, et fast fikseret

centrum i det indre, som kan definere selvet. Det handler derimod om hvad et

muligt afkald på denne ’sikre grund’ ville kunne frembringe af ny erkendelse?

En rigere forståelse af det at være menneske? Og dette er en ny måde at agte

Kants indsigt på (til trods for Kants velkendte transcendentalitets-aspirationer

tilbage fra Descartes af). Når Heidegger beskriver mennesket som et forstående

væsen (Heidegger 1927: § 31), så er dette altså knyttet til det åbne eksperiment

med et sådant afkald på fastlæggelse og vished. Således Merleau-Ponty:

"’Jeg’, det er i virkeligheden et ’ingen’, det er det anonyme; det må være

således forud for enhver objektivering, enhver benævnelse, således at der

trædes ind i rollen som den fingerede, den opdigtede, den som alt dette

tilstøder" (Merleau-Ponty 1964: 310).

Mennesket er altså ikke en fastlagt essens. Dets kerne er i stedet givet i en kon-

stant udfordret der-væren i verden. Og min tese er, at det er herfra den sanse-

ligt-æstetiske erfaring i dag kan gribes. Jf. denne artikels titel så taler Gadamer

således om den kunstneriske erfaring, som knyttet til en (anti-privatiseringsag-

tig) selvforglemmelse (Selbstvergessenheit). Denne siges at være ’alt andet end

en privat tilstand’:

" … alles andere als ein privater Zustand" (Gadamer 1960: 131).

Pointen er at der må formes mennesker på en sådan måde, at de bliver åbne for

en sanselig-æstetisk erfaring. For derved erhverves også et repetoire af erfarin-

ger, der for hin enkelte medvirker til at skabe alternative standpunkter i verden.

Hertil bliver vi en sanselighedspædagogik nødige (Schmidt 2005). En sådan åben-

hed for verden er ikke noget selvbærende og selvindlysende der sker pr. auto-

matik. Tværtimod ser man for indeværende en eskalerende afsnøring af denne

åbenhed. Dvs. en sanseligheds-forgrovelse. Eller det man med Gadamer kunne

kalde en tiltagende privatisering af den æstetiske erfaring. De tænkere der oven-

for er citeret i flæng, har altså – med deres tematisering af en principiel åben-

hed for verden – fat i noget, der er ved at gå i glemmebogen. Og min tese er, at

denne glemsel er involveret i kunstfagenes aktuelle krise.

iv.
Det principielle spørgsmål, der her udløses (af mit perspektiv der altså med

Gadamer og Heidegger knytter den sanselig-æstetiske erfaring til en udstrakt

åbenhed for verden) bliver nogenlunde som følger: Står mennesket i en verden
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det er kastet ind i, og som det hermeneutisk-fænomenologisk må besinde sig på

at forstå eller beskrive, eller har man omvendt at gøre med en (operativ) kon-

struktivisme, hvor det enkelte psykiske system selekterende og kompleksitets-

reducerende (med reference til sig selv) konstruerer sin egen version af den ver-

den det har sin gang i? I dette åbne spændingsfelt synes Heidegger og Luhmann

at rage op som to tænkninger, der principielt sætter henholdsvis åbenhedens

tema og lukningens tema op overfor hinanden. Men dette gør de så inden for et

fælles forsøg på at overskride den vesterlandske bevidsthedsfilosofi tilbage fra

Descartes af. Her tror jeg, man står ved et grundlagsproblem, der skærper sig i

dag. I særdeleshed for denne min artikel der drøfter truslen om en tiltagende ’pri-

vatisering’ af den sanseligt-æstetiske erfaring – altså en ’lukning’ af denne type

erfaring. Jf. min tese om en tiltagende privatisering af den sanselig-æstetiske er-

faring for indeværende der hedder det i en antologi om ’Luhmann og skolen’ i

et afsnit overskrevet ’Barnets lukning’:

" … ikke blot som vidensbaserede systemer skal børn ’lukkes’. Det skal de

også som socialt interagerende væsener. Et menneske kan først fungere

socialt, når det … først og fremmest, ser og forholder sig til sig selv"

(Cederstrøm, et. al.1997: 14).

Et af problemerne med en sådan ’lukning’ af barnets erfaring handler om, at den

sanseligt-æstetiske erfaring dermed ikke længere spejler noget, der er større end

det enkelte selv. Den sanseligt-æstetiske erfaring bliver dermed kendetegnet ved

en tabt ontologi. Denne erfaring privatiseres dermed og bliver noget som hvert

enkelt individ konstruerer sin egen private version af. Med antagelsen af en så-

dan systemisk ’lukning’ bliver en (Heidegger-inspireret) åbnende reference ud-

over selvet (i en form for overskridelse) dermed erstattet af en lukkende, syste-

misk ’selv-reference’ (jf. Luhmann 1987: 57ff). Hos Luhmann betones sekundært

dimensionen af fremmedreference. Men fremmedreferencen er kun mulig i kraft

af - og igennem - selvreferencen. Dette kan ses som symptom på, at Luhmanns

operative konstruktivisme forbliver inden for en reproduktion af den vesterland-

ske subjekt-filosofi. Dermed synes Luhmann-skolen ikke at komme hinsides det

cartesianske paradigme, som det ellers ofte hævdes under det rituelt gentagne

brobygnings-tema ’Luhmanns tætte bånd til fænomenologien’. Man bør her no-

tere sig, at Heideggers tale om menneskets der-væren (Dasein) – altså menne-

skets åbne der-væren i verden – ikke er udtryk for en grænseløs åbenhed. Den

menneskelige der-værens åbenhed handler om at komme i kontakt med forud-

sætningerne i verden for at lave en indsnævring og begrænsning i sin egen væ-

ren. Hos Heidegger er det altså gennem en sandhedserfaring af verden, at vi
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udkaster muligheder og derigennem også udelukker andre muligheder ved at

lægge dem bag os. Dermed møder vi hinanden i verden. Til forskel herfra risike-

rer den systemiske luknings selvreference hos Luhmann i sidste ende at produ-

cere intolerance og lige-gyldighed i en accellererende eksklusion af al betydning

i en omverden, der anvender system-eksterne semantikker og ledeforskelle. Ri-

sikoen bliver her, at samfundsmæssige funktionssystemer gennem deres selv-

reference bidrager til at nedbryde hinanden.

IIIIII. Åbenhed for vI. Åbenhed for vI. Åbenhed for vI. Åbenhed for vI. Åbenhed for verererererdendendendenden

i.
I den ovenfor omtalte reform af uddannelsessystemet – ud fra en teknisk imple-

mentering af målbare mål – er man på paradoksal vis i disse år ved at afvikle

netop en af de enddog meget vigtige dimensioner, der skal gøre, at Danmark og

skandinavien som region formår at klare de store udfordringer, som den eska-

lerende globalisering stiller regionen overfor.

Det som synes at være er under afvikling og under udfasning i det almene

uddannelsessystem, kan nærmere bestemt siges at handle om den sanselige,

decentrerede åbenhed for verden. Dette er en menneskelig grunderfaring, som

er væsentlig og som vi kan noget med i vores region. Velfærdssamfund er nok

blevet klandret for mange gebrækkeligheder, men det har dog også medvirket

til at producere noget værdifuldt på dette område. Det er i denne åbenhed, at vi

i vores kulturelle sammenhæng kan noget bedre end mange andre. Vi kan no-

get med kreativt tekstil-design (Münte Plus Simonsen), film (som Vinterbergs Fe-

sten), design af inventar, brugskunst og møbler (Arne Jacobsen, B&O), nye ideer

(Janus Friis’ Skype), nye koncepter (danske webdesign-firmaer).

Disse eksempler handler om at kunne se det mulige i det virkelige, og ikke

kun om at se det virkelige og det fastlagte. Og dette kan vi på vores egen skandi-

naviske måde bedre end de kan i eksempelvis Asien. I Asien udkonkurrerer de

skandinavien på parametre som timeløn, arbejdstimer pr. uge og på hard science.

Men den type originalitet som en skandinavisk kulturel væremåder er med til

at fremme, kan ikke kopieres eller tillæres som et pensum sendt pr. email til

Asien. For det handler om en tilstedeværelsesmåde i verden som er sedimente-

ret gennem mange generationer i et nordisk regionalt fællesskab.

Innovation bliver i den globale økonomi mere og mere efterspurgt. Dette hand-

ler om at realisere ideer. Realisering af ideer handler om at sætte gamle ting sam-

men på nye måder. Det har vi i skandinavien som nævnt tradition for at være

gode til. Men hvis vi skal holde ved denne værdifuldhed, da bør vi sørge for at
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nære skabertrangen i det unge menneske. Det er i denne sammenhæng vigtigt

at kunne give det unge menneske erfaringer med at skabe. Hvad vil det sige at

skabe noget? Hvad vil det sige at sætte noget ind i verden, som kommer gen-

nem en selv, og som ikke var der forud for ens skabende bidrag? Dette er en af

de erfaringer, som folkeskolen bør arbejde med.

Her er det væsentligt at betone, at i den sanseligt-æstetiske erfaring bliver

det unge menneske orienteret i retning af en erfaring af egen skaberkraft. Det

kan være i en teaterforestilling i drama, en lerfigur, en tegning i billedkunst, en

fælles sang forberedt i musiktimen. De (praktisk-musiske) sanselige, æstetiske

fag nærer denne mennesket iboende skabertrang, ved at give unge mennesker

– allerede startende i begyndelsen af skolegangen – en erfaring med at skabe.

Men den øgede målstyring folkeskolen i dag er underlagt, fokuserer på det

at kunne noget (jf. Mejding 2004). Og dermed overskygges vigtigheden af også

at kunne skabe noget eller at kunne åbne nogle nye sammenhænge i verden.

Dette handler om en erfaring af at få øje på noget fremmed ved det i verden man

allerede var fortrolig med, eller det kan være pludselig at møde noget velkendt i

det man ellers havde vurderet var nyt og fremmed. Uden en sådan skabende-

forskelssættende dimension bliver enhver ’kunnen’ til en reproducerende ekko-

aktivitet, hvor det at være god dermed kommer til at handle om at kopiere no-

get så hurtigt som muligt. Denne kritik er ikke at forstå som en esoterisk, uni-

versitær kreativitets-dyrkelse. Også blandt repræsentanter for regeringens

forsknings-tænketank er dette tema kommet i fokus:

"Hvis vi skal have succes i det globale Innovationssamfund, kræver det en

enorm omstilling af vores uddannelsessektor, så vi ikke blot fokuserer på

indlæring, men uddanner kommende generationer til at kunne skabe"

(Haagerup 2004: 13, mine fremhævelser).

En sanselighedspædagogik må handle om et arbejde med denne erfarende

tilstedeværelsesmåde i verden. Dette handler om at se det usete, om at omgøre

det hvide, blanke ark til en færdig, farvemættet tegning. Dette handler om at

høre det uhørte. Om sammen at omgøre stilheden til klingende lyd, idet noget

musik bringes til verden i et fællesskab.

Hvis alle på ét tidspunkt tænker det samme om verden, må dette i sig selv

være et symptom på, at der må være nogle i flokken, der ikke har tænkt sig or-

dentligt om. For der er altid en mer-betydning iboende den dybe endeløshed man

rækker ind i, når man sætter sine fødder i verden. Pointen er jo, at kunstens san-

seligt-imaginative spejling af verden er kompatibel med denne endeløshed og

dermed formår at åbne den op for os, således at man træffer verden i et nyt lys
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(Pio 2009). For intentionen om at skabe en grundskole, der kan medvirke til at

forme kreative, nytænkende mennesker – der senere som voksne kan sætte

skæve og innovatiove ideer og tanker i omløb, da er det langt fra ligegyldigt,

hvorvidt den sanselige erfaring af skabelse (dvs. sammensætning af elementer,

ting, lyde, farver, ideer) næres allerede fra de tidligste år. For barnets måde at

være i verden på, rummer i helt rendyrket og utøjlet, utæmmet forstand den res-

source det globaliserede marked i dag efterspørger i dets jagt på innovation og

kreativitet. Det er i barnets tilgang, at verden i radikal forstand sættes sammen

på nye måder: en ske er eksempelvis ikke noget man spiser med, det er noget,

man putter i næsen. En bold er ikke noget man kaster med, det er noget, man

sutter på, osv. Her er det i helt ekstrem grad en form for afprøvende åbenhed

for verden, der kommer til udtryk. Det er den åbenhed, som skolen skal emulere

og omforme til noget beslægtet, uden at udslette eller afvikle den!

Dette handler om en pædagogisk balancegang, hvor man (i) ikke ønsker, at

uddannelsesprocessen skal lade barnets åbenhed for verden forblive uforandret

og uberørt, men hvor man samtidig (ii) heller ikke ønsker, at uddannelsespro-

cessen omvendt skal bringe denne åbenhed til ophør. Det handler altså om en

balancegang mellem (i) og (ii) i form af en dannelsesproces, der arbejder med

kreativitet som en sanselig åbenhed for verden. Og denne proces bør tage ud-

gangspunkt i den skabertrang, der kommer til udtryk i det sanselige i barnets

tidligste år: Eksempelvis i den improviserede, stabel af hårde, farvede Brio-klod-

ser hjemme på det bløde gulvtæppe i stuen, eller i det famlende arbejde med

den spraglede modeller-voks’ bløde, let fugtige og duftende træghed, hvor den

sammensættes i runde former udlagt på det rektangulære spisebords hårde un-

derlag, osv. Dette er barndommens erfaringer i det sanselige. Det er vigtigt, at

denne grunderfaring også bliver næret efter skolestarten. Ellers visner den.

Årsagen til at skolen bør arbejde bevidst med elevens sanselige-æstetiske er-

faring er ikke kun begrundet ud fra en intellektuel, nørdagtig spidsfindighed.

Skolen bør tematisere elevens sanseligt-æstetiske åbenhed for verden, fordi der

dermed fokuseres på en sanselig skabertrang i eleven og om at turde se efter det

mulige i det virkelige. Thomas Ziehe taler om ’decentreringskunst’: om en æste-

tisk erfaring der trækker os ud af et centreret, lukket modus. Ud mod det åbne,

endnu ikke fastlagte. Den verdenskendte komiker John Cleese har haft stor gen-

nemslagskraft med sine foredrag henvendt til erhvervslivet, hvor han kobler sine

kreative erfaringer som kunstner til erhvervslivets behov og videtrang. Han ta-

ler om at være i ’det åbne modus’, som noget der er særdeles centralt – også for

erhversvlivet. Den internationale Apple-koncern – i dag med en global omsæt-

ning i milliard klassen – startede som en legeklub for nogle venner fyldt med

skæve ideer. Bill Gates er fratrådt som øverste leder af Microsoft til fordel for en
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mere tilbagetrukket kreativ konsulent funktion; han ville efter sigende tilbage

til det kreative, skabende modus at arbejde og tænke i, der oprindelig skabte ud-

gangspunktet for Microsofts gigantiske succes.

ii.ii.ii.ii.ii.

Det er væsentligt at betone, at den kvalitet i mennesket som disse eksempler

indirekte tematiserer, måske ikke i tilstrækkelig grad understøttes af den aktu-

elle reformering af det almene uddannelsessystem. Uddannelsessystemet synes

snarere i færd med at indsocialisere den nye generation til en tænkemåde og til

en tilstedeværelsesmåde i verden, der risikerer at blive en refleks af en

uddannelseskultur, der primært anerkender målbare mål som værdi-indikator.

Et oplagt eksempel på dette er den af OECD rammesatte PISA-diskurs, der som

bekendt fremviser, hvad danske skoler opnår og udretter i et internationalt sam-

menlignende studie. En række uddannelsesforskere er imidlertid inde på at PISAs

komparative rangering af nationale skolesystemer efter indbyrdres ’score’, som

projekt er så forviklet med økonomi og uddannelsespolitisk policy, at det fra et

forskningsmæssigt synspunkt risikerer måske at blive problematisk (jf. Brinek

et. al. 2007). Bl.a Stefan Hopmann er inde på, at PISA snarere bør ses som et styk-

ke forskningsbaseret understøttelses-arbejde af en forlods fastlagt uddannelses-

politisk agenda (jf. Hopmann 2007). En agenda der herhjemme bl.a. tog sit ud-

gangspunkt i det store systemskifte tilbage i 2001, hvor Anders Fogh da han kom

til, startede med at slå til lyd for et opgør med ’rundkredspædagogikken’ (her-

under de praktisk-musiske fag). Dette fjendebillede blev udmalet, som roden til

elevernes manglende performativitet i ’de boglige’ fag.

For musikfagets vedkommende understøttes denne tendens (dvs. mistilliden

til ’det ikke-målbare’ i forstanden ’det ikke kontrollerbare’) på bekendtgørelses-

niveau af ministeriets ønske om øget kontrol med musikfaget i folkeskolen.

Dette øgede fokus på teknisk styring er iflg. Finn Holst kommet til udtryk på den

måde, at fagets indholdsbeskrivelse (CKFerne) i faghæftet fra 2004 Fælles mål

er blevet erstattet af centralt bestemte målbeskrivelser (trinmål og slutmål).4 Fra

faghæftet Klare mål (2002) og frem til Fælles mål (2004) bliver endvidere en

række hidtil lokalt afgjorte bestemmelser flyttet over i ministerielt regi. En ten-

dens der samlet set af Holst betegnes som øget ’output-styring’ eller ’output-

management’ (Holst 2009: 5,10). Risikoen er her, at skolens funktion som ’pro-

ducent af et teknisk målbart output’ går hen og overskygger de andre typer af

edukative funktioner skolen rummer.5

Det er her en pointe, at folkeskolens testkultur og den øgede eksterne, poli-

tiske styring af skolens Geschäft ikke synes at fokusere ’det åbne modus’, som

den sanseligt-æstetiske erfaring kan trække eleven ind i. De æstetiske fag tæn-
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kes i stedet stuvet sammen på skoleskemaet i tværfaglige klynger.6 Derved ud-

vandes det enkelte fags profil. Liniefaget musik på seminariernes læreruddan-

nelser er p.t. genstand for massive forringelser (Lembcke 2009). Begreber om pæ-

dagogik og læring tænkes uddannelsespolitisk udfaset til fordel for en uddan-

nelsespolitisk fokus på ’oplevelser’. De æstetiske fag er dermed på vej til at blive

gjort til rekreativt fjas (Kraemer 2007: 132).

Denne generelle nedprioritering af de musiske fag kan tolkes som symptom

på at den danske udannelseskultur indirekte er på vej mod et ideal om at være

dygtig til noget på en kvantitativ måde. At kunne noget er at kunne disponere

over store mængder af noget, at være hurtig, at være effektiv: altså kvantitative

kriterier for dygtighed. Men da Danmark som bekendt er overgået fra at være

et mekanisk fungerende industrisamfund til at være et komplekst videnssam-

fund, er der – som et supplemenet til kvantitative måder at være dygtig på – i

høj grad brug for kvalitative former for dygtighed. Herunder en evne til kreativ-

skabende håndtering af sammensatte sagsforhold. I en central bog om læring

anføres det eksempelvis, at det må være skolens opgave at:

" … tilvejebringe de undervisningsmæssige rammer for, at de kommende

borgere er udstyret med sådanne … kreative ressourcer, at de kan medvirke

til at håndtere en uhyre social og kulturel kompleksitet med henblik på

forandring og videreudvikling … " (Qvortrup 2001: 90, min fremhævelse).

Den sanselig-æstetiske erfaring og dens iboende træk over mod en skabende

åbenhed for verden – den kvalitet som den globaliserede vidensøkonomi umæt-

teligt vil have mere af – den handler netop om dette grundlæggende kvalitative

ved mennesket som knytter sig til en form for åbenhed for verden. Nærmere be-

stemt noget stemningsagtigt, en transparens, en sensitivitet hvor skellet mel-

lem ens viden og ens kropslig tilstedeværelse i verden bliver sløret. Dette hand-

ler om en tilgang, hvor man begynder at orientere sig mod det, der betinger el-

ler åbner for udviklingen af noget nyt (nye ideer, nye perspektiver). Foreløbig er

der vist enighed om at kalde dette ’noget’ for ’kreativitet’. I dette lys melder en

’sanseligheds-pædagogik’ sig som én mulig invitation til at arbejde bevidst med

dette (jf. Schmidt 2005: 296). Men denne dimension har ingen væsentlig plads i

den uddannelsestænkning vi laver i disse år (se hertil Pio 2009). At tænke ud-

dannelseskvalitet udelukkende ud fra en ide om målbare mål er en underskuds-

tænkning. Det er en defensiv og ukreativ måde at tænke uddannelse på.
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IIIIIIIIIII. TI. TI. TI. TI. Teknisk reknisk reknisk reknisk reknisk raaaaatititititionononononalialialialialitettettettettet

i.i.i.i.i.

De ovenfor beskrevne tendenser er ikke fuldstændig ubeslægtede med det øv-

rige samfund af i dag, der generelt er præget af en teknisk-instrumentel tænke-

måde. Dette er en tænkemåde, der iflg. Heidegger er kendetegnet ved netop at

ville lukke spørgsmålet om hvad mennesket er. Altså et træk den modsatte vej af

den åbenheds-tematik vi så på i del I og II. Dette er en afgørende pointe såfremt

min analyse er rigtig. Dermed er en fænomenologisk forståelse af mennesket,

som en åben der-væren-i-verden for Heidegger sat under pres fra en teknisk

tænkning. En tænkning der idag breder sig over flere og flere sektorer af sam-

fundet som helhed.

Når Heidegger taler om ’teknikken’ er der tale om en logik, der principielt er

kendetegnet ved at lukke pluraliteten i verdenstræffet. En sådan lukning har

nemlig det ved sig, at den er effektiv i forhold til bestræbelser på at indløse idea-

ler om effektivitet, produktivitet, målbargørelse, ensretning, forudsigelighed, sty-

ring, kontrol og rationalisering. De her kursiverede stikord synes samtidig at være

centrale stikord for den type reformer, der for indeværende rammesætter ud-

dannelsessektoren generelt (Thorbjørn Hansen 2008: 23f, 426f). I den tekniske

rationalitet ser Heidegger en gennemtrængende rammesætning af livsproces-

sen, der i en objektiverende og instrumentel logik afskærer mennesket fra en

rodfæstethed i dets livsverden. For en sådan teknisk rationalitet og dens fokus

på kvantitativ output-optimering i uddannelsessystemet er det klart, at den san-

seligt-æstetiske erfaring pludselig får et skær af noget unnyttigt, uproduktivt,

uhensigtsmæssigt og tendentielt irrelevant. Med andre ord noget der rent teknisk

set kan undværes i uddannelsessektoren. Karl Heinrich Ehrenforth har eksempel-

vis et klart blik for musikfaget som noget, der fra eksternt hold kan gøres und-

værligt, og han skitserer forskellige scenarier for dette (jf. Ehrenforth 2001: 40).

Så i den musikpædagogiske forskning genkender man dette principielle tema.

Det er altså en pointe, at den sanseligt-æstetiske erfaring (som en indholdsdi-

mension i grundskolens curriculum) marginaliseres i takt med en teknisk

rationalitets udbredelse i samfundet:

"Også for musikken gælder Nietzsches opfordring om at omvurdere og ny-

bestemme ’tingenes vigtighed’. At musik i et samfund kan være mere end

blot ’virtuositet’, ’tidsfordriv’, ’en vare’, ’et narkotisk stimuli’ er ikke noget

der er selvfølgeligt" (Waldenfels 2001: 30).

Dette handler om, hvorvidt grundskolen også i fremtiden skal varetage den san-

selig-æstetiske erfaring som obligatorisk del af sit curriculum? Altså som en
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grundkraft i livet og som en livsrelevant fænomenverden, og ikke som rekrea-

tivt fjas. Således må der spørges, ud fra en ihukommelse af at den tekniske tænk-

ning for Heidegger er en tænkning der rationaliserende ordner verden i forhold

til ressourcer og mål: dette er formlen for den skelettering der sker, når menne-

skets livsverden screenes af et teknisk røntgenblik, hvor lag efter lag af livets

kejtede, skæve, livsvigtige mangfoldighed langsomt skrælles væk, til man når

ind til ’ressourcer og mål’ som dén bærende grund (til alt). Hertil spørger Heid-

egger, hvad der egentlig skulle forhindre en sådan teknisk rationalitet i at gen-

kende også den del af naturen, der hedder ’mennesket’ som blot en rå ’ressource’?

Og her kan man måske pege på det område, der hedder Human ressource mana-

gement som et vidensfelt, der måske kunne studeres nærmere med henblik på

en drøftelse af Heideggers formodning:

"Tilhører … ikke mennesket bestanden [af ressourcer] endnu oprindelige-

re end naturen?" (Heidegger 1962: 17).

Med dette spørgsmål åbnet, da

" … spadserer mennesket på det yderste af afgrundens rand, nemlig der

hvor mennesket selv skal blive brugt som blot en bestand [af ressourcer]"

(Heidegger 1962: 26).

Dermed er mennesket forhindret i at vende tilbage til sig selv i en mere oprin-

delig besindelse på sin livsverden. Under dette tekniske blik forstår mennesket

nu sig selv som en ressource - som en udnytbar enhed, der ikke længere tænkes

som centrum for samfundet, som dets bærende værdi. Mennesket bliver i ste-

det kendetegnet ved at indeholde en kvantitativ mængde omsætbar, coachet,

kompetent livskraft. Dermed er teknikken ikke længere et værktøj mennesket

har for hånden. Mennesket er selv ved at blive en brik i teknikkens egen kabale

(jf. Heidegger 1962: 37). Dette er en af Heideggers centrale pointer.

ii.ii.ii.ii.ii.

Det er altså ikke sådan, at mennesket for Heidegger har en teknisk tænkning til

sin rådighed og så kan vælge evt. at bruge den. Nej, iflg. Heidegger er det nuti-

dige menneske simpelthen en inkarnation af den tekniske tænknings væsen (Ge-

stell) og fuldender dermed internaliseringen af teknikken.7 Den tekniske ratio-

nalitet er for Heidegger ikke noget vi som mennesker primært har til rådighed.

Det er noget, der i dag gennemstrømmer det, vi er. Det der dermed glemmes er

den åbne befindtlighed i verden, hvor mennesket iflg. Heidegger altid lader
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" … så meget rum i verden stå frit, at det bliver enhver ting deri beskåret

– eks. et træ, et bjerg, et hus, et fuglefløjt – at miste sin ligegyldighed og

selvfølgelighed" (Heidegger 1953: 20, min fremhævelse).

Men som jeg vil vise det i det følgende, er der noget, der tyder på, at den tekni-

ske rationalitet netop ikke lader dette (livsverdens-)rum stå frit, som Heidegger

her taler om i citatet. Og dermed er artiklen også tilbage ved det indlednings-

vist anførte spørgsmål om ’selvet’ (fra del I). For dette handler om, at det her i

citatet nævnte ’fuglefløjt’ ikke kan reduceres til et teknisk set ’livskvalitets-

højnende gode’, man selv disponerer over – eksempelvis som haveejer. Det i ci-

tatet nævnte ’træ’ eller ’bjerg’ kan ligeledes heller ikke teknisk set reduceres til

rent ’ressource-udnytbare objekter’ – eksempelvis i forhold til nationens brutto-

national-produkt. Dvs. ’træet’ er som fænomen i verden mere end bare en be-

stand af tømmer (der eksempelvis kan sælges) og ’bjerget’ er som fænomen i ver-

den mere end bare en turistattraktion (der eksempelvis kan skabe omsætning).

På samme måde er også ’et hus’ som fænomen i verden noget mere end blot et

F-1 låns baseret stykke real-estate med en bestemt friværdi. Som fænomener i

verden rummer altså både ’fuglens sang’, ’træet’, ’bjerget’ og ’huset’ noget, der

overskrider den tekniske tilgang til dem.

I disse tre tilfælde (hvor den fænomenologiske ’mer-betydning’ rent teknisk

bliver udvisket) er det den samme hang, der kommer til udtryk. Iflg. Heidegger

er der her tale om det moderne menneskes hang til at sikre sin viden om et ob-

jekt, så dette objekt på afstand kan fastlægges og beherskes, i kraft af en sand vi-

den, der besiddes om dette objekt. Heideggers bekymring går nærmere bestemt

på, at ’fuglen’, ’bjerget’, ’huset’ - ja ’verden selv’ - teknisk set her bliver til objek-

ter for os.8

Dermed destruerer vi iflg. Heidegger vores væren-i-verden ved at fastlægge

og objektivere såvel ’fuglens kvidren’ som ’husets beliggenhed’. Den tekniske til-

gang omlyver dermed ’huset’ og ’fuglen’ fra at være fænomener i verden, til at

være optimerbare ressourcer. Dette betyder, at vi dermed bliver afskåret fra at

fatte ’huset’ som det sted vi i grunden har hjemme her i verden, og vi bliver i

forhold til det nævnte ’fuglefløjt’ (i citatet ovenfor) afskåret fra at fatte, hvad det

kunne tænkes at betyde, da digteren engang sagde ’at solsorten synger solen i

sænk’? Vi kommer med andre ord ikke i kontakt med fuglens kvidren som no-

get, der åbner os for eksempelvis en stemning eller en undren, hvori der kan

lyttes til stilheden selv. For vor tekniske rationalitet er vi nemlig udleveret en

streng mere/mindre opmåling af verden. Vi vil have mere fuglesang i haven (og

mindre støj), vi vil have mere friværdi i huset (og mindre vand i kælderen). Fra

at holde os åbne for vor livsverdens tilblivelse i en form for emergens (med plads
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til stemninger, eftertanke, undren og sensitivitet for minimal-differancer) over-

går vi i stedet teknisk set til verificerbar korrespondens (mellem et subjekt og et

objekt). En sådan korrespondens handler om at ’fuglens kvidren’ (som et objekt)

dermed bliver omgjort til en ’livskvalitetshøjnende ressource’ for mig (som sub-

jekt). Dermed er den kvidrende fugl som et distinkt (sanseligt-æstetisk) fæno-

men i verden udraderet eller destrueret.

Men førend ’fuglens kvidren’ for et teknisk blik på denne måde gøres til

parcelhusejerens ressource-objekt, er der imidlertid altid en før-liggende, primær,

sandruelig verdenserfaring, der allerede bor i os. Og denne er mere fundamental

end vores tekniske opdeling af verden i subjekt og objekt. Og denne erfaring til-

hører fænomenets sanselige manifestation i verden. Og denne manifestation er

primær. Den har intet at gøre med repræsentation, som er noget sekundært. ’Re-

præsentation’ betyder, at jeg som subjekt rent teknisk sikrer min viden om fug-

lens kvidren, ved at gøre den til et objekt. Et objekt der eksempelvis kan være

fastlagt gennem den funktion, at denne kvidren højner mit almene velvære og

min generelle fritids-trivsel som have-menneske.

Igen er dette et eksempel på den tekniske rationalitets fortæring af menne-

skets livsverden (tabet af ontologi) gennem en tænkeformel, der konstant omgør

menneskets livsverden til et objekt konstitueret af de allerede nævnte to basis-

elementer: (i) ’ressourcer’ og (ii) ’mål’.

Med hensyn til (i) kan man sige, at ’fuglen’ fortæres ved at blive omgjort til

en disponerbar trivsels-ressource. Med hensyn til (ii) kan man sige, at fuglens

’kvidren i haven’ fortæres ud fra min effekt-fornemmelse af målet: mere velvære

til mig i min have. Disse to typer af fortæring illustrerer menneskets tab af on-

tologi i en nøddeskal. Dvs. dét der påpeges med dette eksempel er, at den tekni-

ske tilgang til verden er knyttet til den principielle type ontologi-udviskende ’pri-

vatisering’, som jeg anser for at være kontraproduktiv for de sanseligt-æsteti-

ske fag (jf. artiklens indledning).

Summa summarum: den her antydede tekniske ’ressource-optimerings rationa-

litet’ gør det stadig sværere for os, at få øje på vor livsverden og fænomenerne i

den. Som Heidegger anførte det i forrige citat, går den kvidrende fugl i verden

slet ikke op for os. Hvem ved, den når måske slet ikke frem til os som et fæno-

men i verden? Og dette er ikke konsekvensløst. For det paradoksale er at fæno-

menet (som eks. den kvidrende fugl) i dets såre fundamentale banalitet, allige-

vel tilhører noget for os livsvigtigt. Og dette handler om vort erfarede tilhør til

den verden, vi lever i.

Et eksempel på temaet med den kvidrende fugl som fænomen er, at jeg på

et tidspunkt en nat i den mørkeste time på døgnet engang vågnede op fra et
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slemt mareridt. Som bekendt er den mørkeste time på døgnet timen lige før sol-

opgang, så alt var sort på dette tidspunkt. Men udenfor på taget må have siddet

en solsort. For gennem mørket - som jeg lå der i dette beskæmmende afterglow

fra denne bratte opvågning - der nåede denne lille fyrs kvidren pludselig frem

til mig ind gennem vinduet. Og dermed indtraf en vending. Alt begyndte nu

langsomt at blive godt igen. For dette lille dyrs improvisation gjorde mig i ét væk

instinktivt klar over, at nu var morgenrøden et eller andet sted på vej til mig gen-

nem mørket. Dvs. lyset og en ny dag var på vej. Og i takt hermed erfarede jeg

mig selv stige op og udover mareridtets psykiske indgrænsninger. Dvs. fra at

have været lukket af fra verden i de stemningsmæssige efterdynninger af ma-

reridtets ængstelses-univers, var jeg nu langsomt på vej ud over mig selv igen.

Ude ved verden, kunne jeg mærke min plads i verden igen. Det var selve den

vished som solsortens pludselige kvidren bragte mig om, at en ny, lys sommer-

dag nu var på vej, der gjorde mig så godt. Jeg var på vej mod en ny dag, der skulle

til at begynde. Der var uden tvivl tale om en slags karthasis, der gjorde at jeg

gradvis lod de negative stemninger forsvinde bag mig. Og jeg tror ikke jeg tidli-

gere så klart havde erfaret, hvordan et sådan sanseligt-æstetisk møde helt kan

ændre ens stemningsmæssige tilstedeværelse i verden. Dette løft, der kom mig

i møde, var således det modsatte af ’privatisering’ forstået som en aflukkethed

fra verden.

De her nævnte eksempler (med udgangspunkt i den kvidrende fugl som fæ-

nomen) illustrerer den pointe, at vore livsverdens-fænomener simpelthen over-

skygges af alle de objektiverede ’rationaliserbare entiteter’ og de ’optimerbare

ressourcer’ vi installerer, i den omverden vi output-fokuserede farer igennem.

Havde jeg den morgen erfaret den lille syngende solsort - ikke som et fænomen

i verden, men i stedet som en teknisk set ’optimerbar ressource’ - så havde jeg

nok snarere drømt om solsorten som et stykke kvidrende fjerkræ, som en tilbuds-

vare liggende parteret i en foliebakke med italiensk marinade i Brugsens frost-

afdeling.

Pointen ved det ovenstående er, at det moderne menneske - som et barn af

sin tid - iflg. Heidegger er kendetegnet ved sin hang til teknisk at sikre, behers-

ke og styre sin livsverden. Verden bliver i denne tekniske tilgang til en omver-

den: til en forhåndenværende udnytbar ressource. Og dette blokerer for, at men-

nesket kan erfare det, som verden er i en åbenhed; en åbenhed der giver plads

til omsorg, besindelse, undren, det dybe åndedrag, fascination og ydmyghed. I

suspensionen af denne åbenhed bliver der også tale om en slags sanseligheds-

forgrovelse. En forgrovelse der indtræffer i takt med at folkeskolen i alt væsent-

ligt fokuserer elevens skriftlige, kognitive håndtering af verden. Dermed glem-

mes det, at eleven også har brug for at kunne forholde sig kvalificeret til verden
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ud fra en bredere sanselig erfaring af verden. Lyde, dufte og især klange og bille-

der omslutter det moderne menneske mere end nogensinde før hvorend vi fær-

des. Disse sanselige inputs skal eleven selvfølgelig have et beredskab til at kunne

håndtere, for overhovedet at kunne tøjle det omverdens-pres, der konstant ud-

øves (Pio 2009).

iii.iii.iii.iii.iii.

Spørgsmålet melder sig så, om vor aktuelle uddannelsestænkning er vaccineret

mod de skildrede tekniske tendenser? Eller er det tværtimod selvsamme tendens,

der i dag går igen i vor uddannelsestænkning? Er uddannelse noget, der åbner

verden for os på ny (som solsorten gjorde det den morgen for mig)? Eller er vore

uddannelser - ligesom ’fuglens kvidren’ - også ved at blive teknisk fortæret og

screenet som et optimerbart ressourceobjekt?

Her bør man huske på, at ideen om uddannelse under evighedens synsvin-

kel hviler på en intrinsisk værdi; uddannelse er der hvor den gamle generation

påbegynder overgivelsen af verden til barnet. Dermed åbnes verden på ny. Ud-

dannelse bliver altså der, hvor verden begynder påny gennem omsorg for og op-

læring af barnet. Barnet overleveres gennem gradvis modning, oplæring, spej-

ling og refleksion en sandhedserfaring af verden - og gennem dette barns eget

liv føres denne erfaring videre. I og med dette givne barn begyndes noget der-

med på ny. For et menneske er jo her sat i verden. Og dette individ giver sig spon-

tant til at kradse i de blanke overflader. Barnet roder rundt og slæber snavs ind

i den ældre generations allerede pænt ordnede stuer. Og i selve denne uordent-

lige aktivitet - med denne nybegyndelse - initieres noget smukt og unikt. Det er

for så vidt en fødsels-dimension af ’den menneskelige tilstand’, der her åbner

sig gennem barnets væren-i-verden. Noget nyt og friskt initieres i friktionen

mellem dette enkelte menneskebarn og dets situerede erfaring af verden. Der-

med skabes omkring dette singulære barn en støj i verden, der ikke har lydt præ-

cis på denne måde tidligere. I åbningskapitlet i The Human Condition kalder

Hannah Arendt dette tilblivelsesprincip for ’natalitet’.9 Natalitet handler om at

’nybegyndelsen’ som princip bliver genstand for en art genfødsel, igennem det,

at det enkelte barn handlingsparat pludselig slår sit blik op mod en verden, der

ligger åben foran det. Dette livsbekræftende princip om natalitet er stærkt, fordi

det minder os om det smukke og det storslåede i livets evne til nybegyndelse og

tilblivelse. Barnet er om noget bæreren af dette princip og derfor burde natalitets-

begrebet rumme et centralt input til uddannelsestænkning. Natalitets-princip-

pet synes imidlertid at være det første der bliver ofret, på det alter, der tilhører

folkeskolens testkultur.10
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PISA-kulturen er snarere båret af en form for underskuds-argumentation

med udgangspunkt i screening af elevpopulationer. Der ledes med andre ord ef-

ter elevers mangler og svagheder i forhold til den faktaviden og de mekaniske

færdigheder der skal testes. Dette projekt risikerer at udviske forståelsen af bar-

net som noget unikt og som rummende et livsoverskud af muligheder. Tænker

man med Arendts natalitets-princip, da må uddannelse være retfærdiggjort ud

fra en selvbegrundende værdi der siger, at eleven skal bringes frem til den fulde

udfoldelse af sine menneskelige livsmuligheder. Dermed handler uddannelse om

duelighed til livet. Dvs. om noget mere end elevens erhvervelse af teknisk kom-

petence-beherskelse med henblik på efterfølgende gage-baseret levebrøds-sik-

ring i arbejdsmarkedet. For en sådan overvejelse må man notere sig, at den tek-

niske rationalitet idag ankommer til den uddannelsessektoren i form af buzz

words som:

 evidensbasering, new public managment, målbare-mål, kortere vej fra

forskning til faktura.11

Det er ikke ærindet her at hudflette disse begreber gennem analyse af de dis-

kurser de væver sig ind i. I denne sammenhæng begrænser jeg mig til den pointe,

at disse buzz-words er overordnet budbringere af ét singulært tema: Dette tema

er ’det moderne menneskes svækkede kontakt med sin livsverden’. Og denne

svækkede forankring er igen det samme som det vi har benævnt som ’udviskel-

sen af ontologi’.12 Vi har gennemspillet dette tema (tab af ontologi) i Del 1 om-

kring begrebet ’privatisering’. Og vi har gennemspillet temaet omkring ’selvet’,

som noget der rummer en potentiel åbenhed for verden - dvs. en åbenhed for

det ontologiske (til forskel fra det epistemologiske som er det erkendelsesteore-

tiske, dvs. de teoretiske filtre igennem hvilke vi erkender verden). Dertil kom-

mer vi har gennemspillet temaet i forhold til kategorien ’teknisk rationalitet’

som knyttet til en lukning af mennesket – dvs. en endimensionalisering af men-

neskets kontakt med verden (det ontologiske).

Og det er dette tema (tab af ontologi), der forbinder de ovennævnte, kursive-

rede buzz-words med Heideggers diagnose af teknikken, forstået som en rationa-

litet, der afskærer mennesket fra dets primære rodfæstethed i dets livsverden.

Uddannelsesforskeren Stephen J. Ball taler eksempelvis om, hvorledes policy-

teknologier som ’managerialism’ og ’performativity’ i dag er kendetegnet ved

at spinde organisations-aktører ind i et netværk af magt-viden, der modellerer

måden hvorpå den enkelte tænker om sig selv og sin egen professionelle prak-

sis.13 Sådanne policy-teknologier er tekniske måder at styre adfærd på. Det der

dermed kommer under pres er den professionelles forankring i en professions-
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autonomi. Og dette oversætter til det samme som, at vor tids tekniske, top-down

implementering af målstyring, output-management og ydelsesmaksimering i

forhold til det som aktører i den pædagogiske metier foretager sig, dermed bli-

ver foretaget på bestemte præmisser. Præmisser der truer med at rive den en-

kelte aktørs virke ud af den sociale praksishorisont, der er med til at give arbej-

det som pædagogisk aktør mening, betydning og værdi.

Et sådan tab synes netop knyttet til de tekniske rationaliseringer af skole-

væsenet, der ovenfor er blevet nævnt (PISA, Fælles mål, Evidens). Disse kan

betragtes som afgrænsede enkelt-led i den nye overordnede måde, hvorpå man

idag administrerer uddannelsessystemet. Dette nye reform-paradigme kaldes

NPM: new public management. Som en kritik af dette projekt har man i udgangs-

punktet hæftet sig ved konsekvenserne af NPM som en neoliberalistisk indfø-

ring af markedskræfternes logik i den offentlige sektor (Klaudi Sørensen 2004).

I denne artikels perspektiv handler NPM imidlertid om noget andet, nemlig om

den eksterne, tekniske beherskelse af uddannelsessystemet.14 Nærmere bestemt

gør sig her gældende en teknisk rationalitet, der arbejder i en principielt tre-led-

det formel:

(i) Fastlæggelse af mål

(ii) Definition af ressourceramme

(iii) Evaluering

Dette oversætter i skolesammenhæng mere konkret til:

(i) Lære- og elevplaner

(ii) Dokumentation

(iii) Test

Denne type tre-punktsformler er illustrationer af en rekursiv informationsproces,

der forløber i et lukket, tendentielt kontekstløst kredsløb, hvorfra slutdata fra (iii)

genindføres i (i) som initierende et nyt gennemløb identisk med det forrige. I

dette lukkede systems cirkularitet produceres der målbar feedback fra uddan-

nelsessystemet til det politiske system.15 Man (i) fastlægger mål, (ii) dokumen-

terer måden hvorpå ressourcerne forbruges og (iii) evaluerer på målopfyldelsen,

og genindfører (evt. via ministerie-godkendte handleplaner) dette resultat i (i)

ad infinitum. En utilsigtet bivirkning ved denne tilgang handler om det, at ak-

tører i uddannelsessystemet dermed henvises til endeløs udvikling. Er nogen el-

ler noget ikke under udvikling, så er denne person eller organisation automa-

tisk under afvikling. Og selve endeløsheden i processen medfører denne risiko:
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det at der finder udvikling sted (at der teknisk set kan dokumenteres en udvik-

ling), risikerer at overskygge spørgsmålet om til hvad og til hvilke værdier en gi-

ven udvikling skal føre. Den risiko der ligger indbygget i tre-punktsformlen er,

at man fra uddannelsespolitisk hold installerer et selvrefererende system, hvor

pkt. (i)-(ii)-(iii)-(i) kommunikerer cirkulært. Og den i dette system skabte kom-

munikative realitet lægges dernæst til grund for lovbestemmelserne for uddan-

nelsessektoren. Det der skabes er en teknisk målbar virkelighed, der risikerer at

glide friktionsløst ind i NPMs politisk-økonomiske semantik. Et sådan teknisk

ressourceoptimerings-imperativ vil uden tvivl blive chekket for hvorvidt det er

i stand til at få øje på noget bærende under sig selv, der kan besvare dets eget

’hvorfor’-spørgsmål. Interessant er det derfor, at Theilman (2009) med udgangs-

punkt i analysen af to evalueringsraporter fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA

(med støtte i Morten Nørholm og Peter Dahler Larsen), dokumenterer hvorledes

den ovenfor beskrevne cirkularitet mellem (i)-(ii)-(iii)-(i) rummer en risiko for at

blive selvrefererende. Dette indebærer, at der altså produceres en målbar evi-

dens, der netop i sin evidente målbarhed risikerer at blive følelsesløs, overfor den

levede erfaring som det pædagogiske felts aktører er bærere af.

Dette som min kritik siger er, at den fra centralt hold anlagte, overvejende

kvantitative top-down styring af uddannelsessektoren i højere grad bør supple-

res med en kvalitativ buttom-up dynamik, hvor de aktører der konkret virker i

det pædagogiske felt kommer til orde med udgangspunkt i deres egen livsverden

og som sådan bliver taget for pålydende. På den måde kan den enkelte lærer i

højere grad opleve et ejerskab af evalueringen som andet og mere end en

kontrolforanstaltning. Hvis en sådan udvikling som den her skitserede politisk

set fravælges, da indebærer dette konkret i forhold til musikfaget en risiko for,

at dette tekniske ressourcestyrings-paradigme (NPM-evidens paradigmet) ender

med at placere den opvoksende generation i et følelsesløst og fremmedgjort for-

hold til hvad kunst og den sanselig-æstetiske erfaring betyder i menneskelivet.

Et bestemt grundproblem synes at udgøre en del af denne uløste spændings-

situation. Og dette problem er, at i den tekniske rationalitet gør en tænkning sig

gældende, hvor mennesket er kendetegnet ved     ikke længere at være sit eget mål.

Og dermed vinkes der farvel til Kant i takt med, at mennesket tværtimod nu bli-

ver noget, der kan bruges inden for en instrumentel logik, til at nå en eksternt

defineret, målbar målsætning. Tiltroen til en etisk orienteret professions-auto-

nomi og dermed tilliden til fagspecialistens konkrete skøn finder sig dermed er-

stattet af en tanke om, at pædagogik og undervisning som social praksis primært

som repræsenteret af numeriske parametre kan have rigtig værdi og mening.

Dette medvirker til at installere et tendentielt belastet klima i pædagogisk rela-

terede, lærende organisationers ’psyko-hygiejniske husholdning’ (udtrykker er
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lånt fra Ehrenforth 1987; 63). Der er for meget hjerne og for lidt hjerte i et sådan

projekt med dets tekniske fokus på styring, kontrol og rationalisering. Det der

udraderes med den tekniske tænkning er Pascals raison de coeur – hjertets for-

nuft. Det der er blevet glemt, er med andre ord den indsigt der siger, at hjernens

fornuft er noget der bør afbalanceres med hjertets fornuft. Det er først når disse

to dimensioner forenes, at der kan komme en dømmekraft til orde, der vil formå

at gavne menneskelivet. ’Hjertets fornuft’ er mere end en poetisk metafor. Denne

kategori tematiserer det, at erfaringen af en sammenhæng i forhold til et andet

menneske er mere end en ren kognitiv ydelse. Dette handler også om at rive den

studerende ud af den instrumentelle tænkning der til dels præger uddannelses-

systemet. Men for at kunne synliggøre for den studerende, at uddannelse er an-

det og mere and blot et middel til højere gage på arbejdsmarkedet, der må man

insistere på, at den studerende er mere end sin kognitive båndbredde. Den stu-

derende er også mere end blot en ressource, og mere end blot et systemisk tand-

hjul, som en lille privat kapsel af kompetence-beherskende livskraft.

Så det gode råd bliver: hvis den studerende opfører sig som en engel, jamen

så vis hende at hun kan flyve! Skub hende ud over hendes selvskabte afgrunde.

Som Heidegger siger, så er det i den angstfyldte væren, at mennesket kommer i

kontakt med sig selv. Det er her vi får øje på dette ’mere’ i os selv. Vi får øje på

dette ’mere’, som i den tekniske rationalitet vel at mærke konstant bliver tilintet-

gjort, i form af et tavst postulat om at dette ’mere’ er non-eksisterende eller i

bedste fald irelevant. Dette ’mere’ handler om en afvejning af en rent ’teknisk

tilgang’ overfor ’etisk besindelse’ – det handler om en afvejning af ’teknisk kal-

kule’ overfor ’basal menneskelig dømmekraft’. Dette bør imidlertid ske i den pæ-

dagogiske tænknings navn. Dén pædagogik vel at mærke, der hverken gør den

moderne aktør i det pædagogiske felt til lønarbejder, funktionær, konsulent el-

ler bogholder men – som er drevet af en ægte vilje, til at heale dette forrevne

menneskevæsen, som ud af en katastrofisk modernitet er blevet afleveret på

dørtærsklen til det 21. århundrede.

KKKKKonklonklonklonklonklusiusiusiusiusiononononon

Med hvad bidrager da fænomenologien, Heidegger og den hertil knyttede diag-

nose af teknikken? Heidegger bidrager til at synliggøre nogle af de tendenser i

vor samtid, der trækker over imod en afsnøring af den åbenhed for verden, gen-

nem hvilken den sanseligt-æstetiske erfaring ånder. Og denne problematik gi-

ver så anledning til at man som pædagogisk aktør ihukommer det som fæno-

menologer (som Merleau-Ponty og Heidegger) allerede har sagt på et mere teo-

retisk sprog, at menneskets essens ikke er en konstant, der er fastlagt og instal-
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leret en gang for alle. At holde menneskets spørgsmål åbent (og altså ikke at

lukke det), dette handler også om, at barnets primære grunderfaring i skolen ikke

udelukkende skal være dét ’at kunne noget’. Barnet skal også i kontakt med en

grunderfaring af det ’at kunne skabe noget’ (jf. del II). Denne betragtning læg-

ger sig ganske tæt op af den fænomenologisk-hermeneutiske tematisering af en

principiel åbenhed for verden (jf. del I). Med denne kobling har jeg søgt at (be-)

vise, at vor tids tekniske rationalitet træder sig selv over fødderne. Viljen til sty-

ring-gennem-målbargørelse bidrager til at afsnøre den åbenhed for verden som

fænomenologien ved noget om, og som den globaliserede vidensøkonomi efter-

spørger i stadig stigende grad (jf. del III).

Så skolen har brug for musik som sanselig-æstetisk fag. Hvorfor? Jo, det mo-

derne menneske har iflg. Heidegger internaliseret en teknisk tænkemodel i et

sådan omfang, at det ikke længere fuldt kan se, hvad det er, der bliver ofret i

denne vending. Heidegger ville sige, at det moderne menneske knap nok er i

stand til at registrere det usynlige net, som en teknisk rationalitet i dag spinder

og indhylder dets livsverden i. Når dette net til sidst strammer til, kan vi ikke

længere åbne vor eksistens’ vinduer mod et udblik til mulighedshorisonten i en

verden, der er andet og mere end et simpelt stenbrud. Et stenbrud der teknisk

lænses for ressourcer og som derfor konstant må ydelses-maksimeres og

performativitets-effektiviseres.

Men i den sanseligt-æstetiske erfaring består i det mindste muligheden for

at komme i kontakt med verden på en måde, der overskrider det verbal-sprog-

lige begrebsniveau. I denne ikke-teoretiske men tværtimod umiddelbart sanse-

lige erfaring der kommer en mer-betydning til orde. En mer-betydning hvor ele-

vens erfaring for et øjeblik hviler i en verdens-kontakt, der ikke er sprogligt be-

arbejdet og kognitivt forankret. Dermed åbner et erfaringsniveau sig for eleven,

der har en betydelig åndelig ballast ved sig. Væsentlige dele af den vesterland-

ske kulturarv er således af ikke-verbal karakter. I kontakten med denne erfaring

ligger et kraftfuldt kim til en overskridelse af vor tids tekniske rationalitet og

dermed også til en gentænkning af de tekniske rationaler vi ovenfor har tema-

tiseret i den gældende uddannelsestænkning. Der er derfor en klar pædagogisk

pointe i, at et fag som musik tages som udgangspunkt for elevens sanselige kon-

takt med sin omverden forstået som en levet verden.

En skole teknisk renset for kunst og screenet for enhver opdragelse rettet

mod den sanseligt-æstetiske erfaring vil måske på kort sigt åbne for en rentabi-

litet, eller en besparelse, eller andre tekniske effektiviseringer. På lang sigt vil

dette imidlertid frembringe en kommende menneske-generation, hvor langt stør-

stedelen (allerede fra deres opvækstmæssige udgangspunkt) vil stå fremmed-

gjorte overfor en essentiel værdi-dimension i livet (det digteriske, det skabende,
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det kreative, det sanselige, dvs. allehånde former for troldsplinter der gennem

tiden har aflagt vidnesbyrd om mennesket som et interessant dyr). En sådan

slægt af mennesker, der unddrages disse dimensioner i deres skolegang, vil med

andre ord blive blændet af overfor den hele livsfylde der ånder i den sanseligt-æste-

tiske erfaring af verden. Elevens møde med kunstværket i dets spejling af ver-

den bliver dermed revet ud af skolen. Og således går det til at en sådan skole-

udvikling dermed bringer sig ind i en nærhed af kybernetisk tænkning (jf. Ceder-

strøm 1997: 155). Det er i kybernetikken, at den grænse ophæves, der adskiller

mennesket som ’livsvæsen’ fra den regelstyrede ’maskine’. Med denne grænses

ophævelse er portene åbnet for en teknisk forståelse af verden som en rekursiv

informationsproces. Hvad der så herfra vil ske videre frem for de sanselig-æste-

tiske fag, det formår ingen at vide …
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SummSummSummSummSummaryaryaryaryary

The article is about a basic problem concerning the current crisis among the

sensual-aesthetic subjects. The article pays special attention to that technical

rationality that currently frames and dominates the educational system in ge-

neral. More specifically this framing is about management-techniques which are

implemented by means of concepts like ‘measurable goals’ and ‘quantitative

evidence’ (of teaching and educational research). Starting from this paradigm of

measurable evidence the educational system is on its way towards that which

educational researcher Stefan Hoppman has called ‘a fundamental reconceptua-

lisation’ of what it means to exercise schoolpractice. Starting from the concept

of ‘sensual-aesthetic experience’ the article dwells on selected aspects of contin-

ental philosophy (Merleau-Ponty and especially Heidegger). Through a discus-

sion with these thinkers the article develops an argument that roughly goes like

this: the ever escalating efficiency of the current technical rationality - and its

will to manage the educational system in terms of an endless resource-optimi-

zation through measurability - paradoxically opposes and counteracts the

development of creativity and innovation currently in great demand in the

globalized hypercomplex knowledge-society.

Thus the article arguments that the sensual-aesthetic experience is of vital

value for the school curriculum as an antidote to the technical framing of hu-

man vitality.
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NoterNoterNoterNoterNoter
1 Se hertil Nielsen (2009) hvori der bliver dokumenteret hvorledes musikundervisere fra bl.a

ædagogseminarier, lærerseminarier, universiteter, folkeskoler generelt oplever deres fag som genstand for

betydelige forringelser. Eksempelvis ser man i dag inden for seminariernes pædagoguddannelse

timetalsreduktioner for musikfaget på op til 90% i forhold til hvad faget tidligere har haft. I Dansk

Musikpædagogisk Forenings fagtidsskrift Modus omtales denne udvikling under ét ved hjælp af begreber

som ’nedsmeltning’, ’paradigmeskift’ (Lilsig 2009: 9-10).

2 Dette var en af pointerne i Stefan Hoppmans oplæg på den anden nordiske fagdidaktikkonference (NOFA

2) på Syddansk Universitet, 13.-15. maj 2009.

3 Se hertil Heidegger 1927: § 12ff.

4 Se hertil ’Bekendtgørelse om fælles mål’ nr. 571 af 23. juni 2003.

5 Se hertil ’Lov om gennemsigtighed i uddannelserne’ nr. 414 af 6. juni 2002.

6 UVM vil eksempelvis have de praktisk-musiske fag samlet i klynger så de ikke optager for meget plads på

skemaet, se hertil:

http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2007/

Jun/070621%20De%20praktisk%20musiske%20fag%20i%20folkeskolen%20skal%20styrkes.aspx

7 Det er iflg. Heidegger gennem teknikken, at det moderne menneske kommer til klarhed over sit nutidige

værens-udkast. Dermed bliver den tekniske rationalitet også nøglen til det moderne menneskes forhold til

sin egen væren-i-verden (Heidegger 1962).

8 I det følgende vælger jeg bevidst at tænke med Heidegger. Når jeg derfor anvender pronominer som ’vor’,

’vi’ og ’os’ er det en konsekvens af, at Heideggers signalement af menneskets ontologiske væremåde

lægges til grund for min argumentation. Teksten søger at beskrive en erfaring, der i overensstemmelse

med Heidegger antages at være noget der deles som et ontologisk vilkår. Dette forsøg (fra min side) på at

lade teksten afspejle et bestemt teoretisk perspektiv, bør altså ikke misforstås som en doktrinær arrogance

i forhold til læseren.

9 Se hertil Thorbjørn Hansen 2008: 68-72, 330-335.

10 ’Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen’ nr. 1157 af 24. oktober 2006.

11 Jf. Krejsler 2006: 22-28; Day 2003: 47-48; Ball 2003: 26.

12 Jf. Dall’Alba & Barnacle 2007: 686.

13 Jf. Ball 2003: 27-28.

14 Se hertil ’Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen’, nr. 703 af 23. juni 2006 samt Bekendtgørelse nr. 313

af 19. april 2006: ’Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt

obligatoriske prøver’. Dette er nogle af de konsekvenser UVM trækker fra OECDs PISA anbefalinger.

15 En central institution tæt knyttet til ministeriet er Danmarks Evalueringsinstitut der retter sig mod

daginstitutioner, skole og videregående uddannelser.

www.eva.dk/grundskole/udgivelser.

EVAs ledelse er udpeget af undervisningsministeren.
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