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AF JØRGEN GLEERUP 

Fra sin begyndelse har den moderne dannelses-

teori kæmpet med, hvilke relevanskriterier der 

skulle anlægges for en moderne dannelse, og 

disse problemstillinger synes at aktualisere sig i 

disse år. Det er således næppe helt forkert at 

sige, at problemstillingerne nu for alvor viser 

deres ansigt ved at konkretisere sig på flere 

planer. 

En væsentlig baggrund for den moderne 

dannelsestænkning, der tager sin begyndelse i 

1700-tallet, er, at de opvoksende generationer 

ikke nødvendigvis skal blive som deres foræl-

dre. Det fordrer en særlig dannelsespædagogik 

eller ‖negativ opdragelse‖, som Rousseau var 

blandt de første til at formulere sig om. Tanken 

om en sådan pædagogisk frisættelse rystede den 

store tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant i 

en sådan grad, at han måtte spørge, hvordan 

man kan skabe en ‘asocial socialitet‘? Hvis 

oplysning handler om den enkeltes frie myndig-

gørelse, hvordan kan der så komme socialitet 

eller samfund ud af det (Benner 2005)? 

Problematikken gentages 

Det er denne problemstilling, vi nu genfinder i 

udgivelserne fra det regeringsnedsatte Globali-

seringsråd. Her spidsformuleres udfordringen i 

det moderne globale vidensamfund som et 

spørgsmål om, hvordan man på én gang kan 

skabe vækst og social sammenhængskraft? Og 

man hører genklangen heraf, når man i telefon 

eller på mails bedes om et foredrag, der kan 

anvise pædagogiske og didaktiske løsninger på, 

hvordan man kan bringe gymnasieelever med 

iPhone i øret og tasterne på Facebook til stede i 

en undervisningssammenhæng? 

Det vil nok være forkert at sige, at det mo-

derne pædagogiske projekt, der, som bl.a. den 

tyske systemteoretiker Niklas Luhmann 

(2002/2006) har formuleret det, handler om at 

forvandle kausaliteter til personlige grunde, er 

lykkedes, selv om meget i tiden umiddelbart 

kunne tale herfor. Personlige grunde, der har 

unddraget sig omvejen over givne kausaliteter 

og ikke mindst spørgsmålene om deres relevans, 

er imidlertid i højere grad udtryk for narcissis-

me end for personlig dannelse.  

Det blev hurtigt understreget af konservative 

dannelsesteoretikere som f.eks. Allan Bloom og 

Christopher Lasch, hvad der imidlertid har fået 

canadieren Charles Taylor (1991/2002) til at 

advare mod, at man underkender betydningen af 

den moderne subjektivering - og det også ud fra 

en dannelsesteoretisk betragtning. Der er såle-

des nok tale om, at vi aldrig har fået taget rigtig 

hul på spørgsmålene om, hvilke relevanskriteri-

er der skal gælde for en moderne dannelsesteori, 

endsige hvorledes disse kan udmøntes i en un-

derstøttende pædagogisk praksis. 

Den samfundsmæssige  rammesætning 

Det er i denne artikel ikke ambitionen at forsøge 

at give svar på disse almenpædagogiske pro-

blemstillinger, men derimod at pege på nogle af 

de samfundspolitiske udviklingstræk, der nu 

synes at rammesætte problemstillingen.  

Vi ser således dannelsestænkningens pro-

blemstillinger aktualiseret i de skift i forvalt-

ningsformer, som har kendetegnet modernise-

ringen af den offentlige sektor siden 1980 og 

med afgørende betydning også for uddannelses-

politikken.  

De grundlæggende træk i denne finder vi i de 

ministerielle institutions- og uddannelsespoliti-

ske redegørelser fra midt i 1990‘erne og frem, 

hvor den danske uddannelsespolitik omformule-

res i lyset af den globale vidensøkonomi. Det er 

dette skift, der danner baggrund for den aktuelle 

lovgivning vedrørende folkeskolen, ungdoms-

uddannelserne og de videregående uddannelser. 

Her er de gennemgående træk som sagt, at dan-

nelsesteoriens traditionelle problemstillinger 

aktualiseres, men det sker primært gennem lan-

ceringen af nye og ikke altid logisk forbundne 

uddannelsespolitiske krav, mens der er mindre 

fokus på vejene til deres løsning. 
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Om uddannelsespolitik 
og dannelsesteori 
Den aktuelle uddannelsespolitik aktualiserer en række grundlæggende problem-

stillinger i den klassiske dannelsesteori. Siden 1980’erne har politikerne således 

blandet sig i de relevanskriterier, der skal være styrende for undervisning, ligesom 

der fra 1990’erne er blevet rejst forskellige videns- og læringskrav. Med globalise-

ringsrådets spidsformulering af hovedudfordringen i det moderne vidensamfund 

som et spørgsmål om, hvorledes der på én gang kan skabes såvel vækst som 

social sammenhængskraft, er dannelsesteoriens grundspørgsmål for alvor blevet 

sat på plakaten. 
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Det er i Danmark først i løbet af 1960‘erne, at 

problemstillingerne omkring en negativ opdragel-

se eller ‖ikke-affirmativ pædagogik‖ reelt begyn-

der at melde sig. Indtil da havde folkeskolen 

primært fungeret som en sorteringsskole reguleret 

af normdannelserne i det omgivende samfund og 

dets arbejdsdelinger, ligesom det almene gymna-

sium havde været forbeholdt de omkring 5 % af 

en ungdomsårgang, der fra fødslen var bestemt til 

at skulle have en embedseksamen. 

I folkeskolen er det reformpædagogikkens 

officielle blåstempling med Den Blå Betænkning 

(1960), der markerer en nyorientering, mens det i 

det almene gymnasium er skiftet fra det national-

kulturelle dannelsesgymnasium til det viden-

skabsbaserede faggymnasium, der indvarsler en 

ny tid. 1960‘erne er professionernes storhedstid, 

og professioner opstår, når socialisation eller 

praksislæring ikke længere slår til, dvs. når der 

kræves brud i traderingsformerne. Det er bag-

grunden for den uddannelseseksplosion, der satte 

ind i årtierne efter 2. verdenskrig. Det moderne 

samfund kræver teoretisk eller videnskabsbaseret 

uddannelse, der i de egentlige professionsuddan-

nelser suppleres med praktik eller praksislæring. 

Parallelt hertil ser vi nu, at de videregående ud-

dannelser i stigende grad suppleres med praksis-

rettede uddannelsesaktiviteter som Pædagogi-

kum, Præsteseminarium o.lign. 

Rigiditet og relevans 

Lærings- og professionsteoretikeren Donald A. 

Schön har i sin bog Den reflekterende praktiker. 

Hvordan professionelle tænker, mens de arbejder 

(1983/2001) udvidet dette syn på professionerne 

og deres virke ved at sige, at professionelle rigtig 

nok har en videnskabsbaseret teoretisk baggrund, 

men at de i kraft af deres professionelle praksis 

har mere end det. Professionelle arbejder således 

efter Schöns vurdering på baggrund af et profes-

sionelt repertoire, som han karakteriserer ved 

begrebet viden-i-handling. Hermed mener han, at 

de professionelle har deres viden som en proces-

suel kunnen eller et mere eller mindre tavst hand-

leberedskab, som de ovenikøbet via en refleksion

-i-handling kan variere efter situationens behov.  

Vi kender det fra den rutinerede underviser, 

der formår at tilrettelægge sin undervisning efter 

den aktuelle stemning i klassen. Professionelle 

udvikler sig således efter Schön via spændings-

feltet mellem deres faglige rigiditet eller for-

forståelse og de relevanskriterier, som udspringer 

af deres praksissituationer. I ungdomsuddannel-

serne er det underviserne i det almene gymnasi-

um, der traditionelt set har vist sig mest følsom-

me over for de relevanskriterier, der udspringer 

af ungdomskulturerne (Gleerup og Wiedemann, 

2001).  

Den oven for nævnte Niklas Luhmann har et 

lignende syn på professionelle undervisere og 

deres udvikling. Hvor Schön taler om spændings-

forholdet mellem rigiditet og relevans, dér taler 

Luhmann ud fra en systemteoretisk betragtning 

om forholdet mellem redundans og variation 

(2002/2006). Det centrale i denne sammenhæng 

er, at professionelle fordrer stor autonomi, hvad 

angår deres udviklingsbetingelser, da disse ikke 

kan forudsiges. Netop en sådan autonomi var der 

givet plads til i de såkaldte fagbureaukratier, 

hvori professionerne og deres professionelle virk-

somheder blev organiseret i 1960‘erne og -

70’erne. Forvaltningsmæssigt blev denne autono-

mi understøttet af datidens sektorministerier, 

hvor embedsmændene i vid udstrækning var 

rekrutteret fra de decentrale sektorer, hvorfor de 

havde stor forståelse for de ønsker og behov, der 

blev formuleret herfra. 

Fra rigiditet og relevans 

til krav og kapabilitet 

I løbet af 1970‘erne viste det sig imidlertid ud fra 

en samlet samfundsøkonomisk betragtning for 

dyrt, at de professionelle og de enkelte sektormi-

nisterier styrede sig selv. Derfor gik Finansmini-

steriet ind over fagministerierne, således som 

Statsministeriet nu gør det, og der blev i det hele 

taget i 1980‘erne med den såkaldte New Public 

Management indledt en ny æra i den offentlige 

forvaltning.  

Hensigten var her at sætte nye relevanskriteri-

er i spil for de professionelles udvikling, i første 

omgang markedsrelevans via virksomhedsgørelse 

af offentlige institutioner, og derefter institutionel 

eller strategisk relevans ud fra devisen om udvik-

ling via selvstyret omstillingsparathed. Ideen var 

således, at den samfundsmæssige modernisering 

med virksomhedsgørelsen og de krydspres på 

offentlige institutioner, den åbnede for, kunne 

forme sig som en selvmodernisering, og forestil-

lingen om krydspres blev efterhånden udvidet til 

også at gælde partnerskaber, hvor der gennem 

tværfagligt samspil tænkes at kunne udvikles nye 

innovative løsninger. 

Siden 1980‘erne har der således fra politisk 

hold været sat et stormangreb ind over for de 

professionelles autonomi, og våbnene har været 

nye typer af relevanskriterier for deres udvikling 

– og så er vi tilbage ved udgangspunktet for den-

ne artikel, nemlig spørgsmålet om, hvilke kriteri-

er, der skal være bestemmende for dannelse og 

udvikling. Den oprindelige baggrund for den 

politiske indblanding var af samfundsøkonomisk 

karakter, men reformerne er blevet ledsaget af 

demokratiske argumenter, hvor der i borgerens 

eller brugerens navn er blevet gjort op med det 

formynderi eller den bedreviden, der traditionelt 

har været forbundet med professionel virksom-

hed. I et fugleperspektiv kan vi således se en 

udvikling aftegne sig fra traditionsstyring over 

forestillingen om faglig videnskabelig styring til, 

hvad der nu ligner en sagsstyring, hvorefter tradi-

tioner og fagligheder har at indrette sig. Hvad 

Schön ud fra sin professionsinterne synsvinkel 

betegnede som det udviklende spændingsforhold 

mellem rigiditet og relevans, dét har en sam-

fundsforsker som f.eks. Kurt Klaudi Klausen 

(2004) med sit udefra kommende blik på gymna-

sieverdenen omformuleret til et spørgsmål om 

krav og kapabilitet. Det handler ikke længere om, 

hvad gymnasiet kan tilbyde samfundet, men om 

gymnasiet har kapabilitet til at svare på samfun-

dets krav, som de viser sig. 

Det er som indledningsvist nævnt dannelses-
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gymnasiet har kapabilitet til at svare på samfun-

dets krav, som de viser sig. 

Det er som indledningsvist nævnt dannelses-

teoriens traditionelle problemstillinger, der i 

disse år konkretiserer sig, idet de stadig kun kan 

behandles i negativitetens form (Benner 2005): 

Hverken tradition, videnskab eller stat kan levere 

de relevanskriterier, der skal være styrende for 

dannelsen og dens pædagogiske praksisformer. 

Selv om staten i stigende grad er begyndt at sætte 

centrale standarder for de professionelles ydel-

ser, så har den ikke sluppet forestillingen om 

modernisering via selvmodernisering. Der er 

derfor stadig et vist spillerum for professionerne 

og deres organisationer, som det forventes, at de 

udnytter på kvalificeret og innovativ vis. Med de 

her valgte indgange kan vi sige, at den statslige 

politik aktualiserer spørgsmålene om dannelsens 

udviklingskriterier, samtidig med at den overla-

der løsningen til de decentrale niveauer. - Går vi 

til de institutions- og uddannelsespolitiske rede-

gørelser, hvor grundstenene bliver lagt for om-

stillingen af det danske uddannelsessystem, så 

det tænkes at kunne matche udfordringerne i den 

globale vidensøkonomi, så står vi med lidt sam-

me resultat. 

De nye videnskrav 

I Ole Vig Jensens redegørelse fra 1997 veksles 

der noget tilfældigt mellem begreberne kvalifika-

tioner og kompetencer, mens kompetencebegre-

bet bliver slået fast i Margrethe Vestagers Ud-

dannelsesredegørelse fra 1999. Hermed er de to 

vidensdimensioner, som Schön allerede i 1983 

fandt kendetegnende for professionelt arbejde, 

givet, nemlig at der skal eksplicit videnskabelig 

viden til, men at denne ikke gør det alene. Det er 

også nødvendigt med en personlig tavs eller 

processuel kunnen eller kompetence, hvormed 

man inden for nogle givne faglige rammer eller 

situationer kan håndtere en vis grad af ikke-

viden. Disse rammer for håndteringen af ikke-

viden kan udvides gennem partnerskaber eller 

tværfagligt samarbejde, som det nu f.eks. også 

fordres i relation til udviklingen af elevernes 

studiekompetence i gymnasiet.  

De videre perspektiver herfor finder vi udtrykt 

i den borgerlige regerings redegørelse eller hand-

lingsplan fra 2002, Bedre uddannelser, hvor de 

uddannelsespolitiske krav om kvalifikationer og 

kompetencer suppleres med kravet om innovati-

on. Som bekendt sneg dette begreb sig også ind i 

den ny gymnasielov som tillæg til det mere tradi-

tionelle dannelsesteoretiske begreb om kreativi-

tet. 

De institutions- og uddannelsespolitiske rede-

gørelser har gennemgående mest fokus på de 

institutionelle forhold, hvor Danmark i sammen-

ligning med udlandet har haft meget små uddan-

nelsesenheder. De skal derfor fusioneres med 

henblik på at tilvejebringe den nødvendige 

‘kritiske masse‘ til at løfte de tre globale vi-

denskrav: kvalifikationer, kompetencer og inno-

vation.  

En enkelt redegørelse, nemlig Uddannelsesre-

degørelse 2000, skiller sig ud fra rækken ved 

dels at være skrevet af fagfolk, dels at diskutere 

de problemstillinger, der er forbundet med skis-

maet mellem traditionens videnskabsbaserede 

monofaglighed og de moderne krav om sagso-

rienteret tværfaglighed. Der er imidlertid tale om 

en enlig svale, hvorfor det næppe er forkert at 

konkludere, at den moderne uddannelsespolitik 

har sat konteksten for en revitalisering af dannel-

sesteoriens grundlæggende spørgsmål, men over-

ladt spørgsmålet om svarene herpå til de decen-

trale niveauer.  

- Og det tautologiske i forsøgene på at formu-

lere dannelsens ledestjerne bliver ikke mindre af 

at erstatte det æstetiske begreb om kreativitet 

med det tekniske begreb om innovation. 
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