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Om dannelse, misdannelse og uddannelse. Christiansborg 28.11.2015 
 
Af mag. art. Anders Thyrring Andersen,  Rønshovedgruppen. 
 
Mange tak for indbydelsen til at sige noget her i dag, oven i købet som den første. Jeg håber, jeg 
kan leve op til tilliden, for det er et storartet initiativ, der er taget med denne konference. 
 Jeg skal sige noget om dannelsesbegrebet og dettes forhold til uddannelse. Med 20 minutter 
til rådighed er det klart, at der langtfra kan være tale om nogen udtømmende beskrivelse, men jeg 
skal forsøge at fremdrage nogle aspekter. 
 Hvad er dannelse? Ja, det er viden og sociale færdigheder. Det er en åndelig udviklethed og 
en kultiveret, velopdragen adfærd. Gode manerer, takt, uddannelse, kundskaber, åndfuldhed. Altså 
på én gang en social norm, der drejer sig om omgangsformer i forhold til andre, og en pædagogisk 
norm, som handler om tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger. Men dannelse er tillige et 
fravalg, nemlig af det, man ikke nødvendigvis bør vide eller gøre, altså en evne til at skelne mellem 
væsentligt og uvæsentligt og træffe kvalificerede valg.  
 Dannelse er ikke noget, man udelukkende selv forskaffer sig, men noget, som dannes i sam-
vær, samspil og dialog med de andre og det andet. I form af forældre, søskende, uddannelsessystem, 
omgangskreds, arbejde, samfundssystem, kultur, religion. At blive dannet er at forstå sig selv – men 
vel at mærke også som en del af det hele. Dannelse kan dermed tillige bestemmes som evne og vilje 
til værdsættelse og anerkendelse af den anden, de andre og det andet, at kunne leve sig ind i, forstå 
og forholde sig til et andet menneskes oplevelsesunivers, således som det tager sig ud fra vedkom-
mendes perspektiv, altså empatisk at kunne sætte sig i den andens sted. Og dannelse er ansvarsfølel-
se for såvel sig selv som for relationen til fællesskabet og for fællesskabet som sådant. Dannelse 
indebærer evne og vilje til at sameksistere med andre, være parthaver i et samfund. 
 Det er indlysende, at dannelse er udvidelse, af åndelig kapacitet, viden og sociale færdigheder. 
Men dannelse er samtidig en begrænsning, nemlig af den selviskhed, som er udannet alene derved, 
at man har vanskeligere ved at fungere i og at anerkende den sociale sammenhæng, man indgår i, og 
de andre mennesker, man skal interagere med. Dannelse forudsætter således en udveksling mellem 
individualisering og socialisering.  
 Dannelse er en almenviden, der sætter i stand til at forstå den omgivende verden på en så dif-
ferentieret og kompleks måde som muligt. Dannelse er altså mere end kundskaber, nemlig tilegnel-
se af en større virkelighed. Mennesket er et historisk væsen, der er indlejret i tid, og som forstår sig 
selv gennem historien og de fortalte historier. Dannelse er derfor at forstå sig selv i historisk kon-
tekst, indfældet i tiden og traditionen – og idealet er at kunne forene historisk bevidsthed med liden-
skabeligt engagement i nutiden. Alene deri det fatale ved størsteparten af moderne pædagogiks an-
skuelse af historie som noget unyttigt og traditionen som en dødvægt, eftersom det her kun drejer 
sig om at se fremad og/eller gribe nuet. Dermed fornægtes selve menneskets historicitet, og følgerne 
har været fatale. 
 Foruroligende er det således, at ældre mennesker ofte besidder en højere grad af almen dan-
nelse end unge universitetsstuderende, som ellers i de fleste tilfælde formelt er uddannet langt høje-
re. Mange unge har mistet sansen for det multidimensionelle, altså at noget eksisterer og kommuni-
kerer på flere niveauer samtidig. Samtalen med tilværelsen bliver på dén måde ulig fattigere. Men 
man har også mistet sansen for historien og traditionen, alle dens lærerige spor, uden hvilke man er 
såvel uvidende som erfaringsblank: Man lærer ikke noget af de forudgående problematikker og dis-
kussioner, som man ikke kender og derfor ubevidst repeterer fra et nulpunkt hver gang. Og dermed 
mister man simpelthen sansen for, at andre kan lære én noget, man mister viden om, at man ikke er 
den første eller er alene, man mister efterhånden evnen til at anerkende den anden som noget betyd-
ningsfuldt og som en samtalepartner, og til sidst mister man evnen til at sætte sig i den andens sted.  
 Modsat er dannelse netop et kendskab til historien og traditionen, samt sansen for, at andre 
kan lære én noget og for tilværelsens mange dimensioner. Dannelse er med andre ord en udvidet 
referenceramme, en udviklet sans for såvel sammenhænge som forskelle, og en overskridelse af 
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jeget og nuet. For uden dannelse projicerer man sin egen bevidsthed ud på det andet og nivellerer 
alt. Modsætningen til dannelse er således egocentrisme, relativisme og i sidste ende nihilisme. 
 Et element i dannelse er anerkendelsen af læremestre, at man udvikles af nogle, som véd mere 
end én selv. Men det er præcis det aspekt, som mangler i den moderne pædagogik, der isoleret fra 
historiens og traditionens sammenhæng opfatter barnet som det naturligt gode, har ungdommens 
udfoldelser som udtalt eller underforstået ideal, taler negativt om at være erfaringsramt, og går ud 
fra, at mennesket egentlig véd det hele, blot enhver modstand fjernes. Samtidig repræsenterer denne 
pædagogik det synspunkt, at alle mennesker er ens, eller at det i det mindste drejer sig om at arbejde 
hen imod, at de bliver det – hvorfor ingen på nogen afgørende eller autoritativ vis må være læreme-
stre for hinanden. Hvoraf følger, at dannelse først og fremmest bliver forstået som dette at forholde 
sig kritisk til institutioner og traditioner – i hvilken proces de formelle færdigheder underprioriteres 
og efterhånden minimeres. 
 Hvor dannelse er såvel proces som resultat, lagde ideologien og pædagogikken i løbet af sid-
ste halvdel af det 20. århundrede efterhånden al vægten på processen og ingen på resultatet. Forstået 
således, at viden og velopdragen optræden nedprioriteredes til fordel for oplæring af det kritiske 
individ: Kritisk med hensyn til det lærte, resultatet, men tillige kritisk i henseende til selve dette at 
lære, som ikke burde eller kunne være noget, der meddeles fra en kyndig til en mindre kyndig, men 
skulle være en rent diskuterende proces. Dette synspunkt bygger udtalt eller ubevidst på den hold-
ning, at alle mennesker er eller skal være fuldstændig ligestillede i forudsætninger, evner og om-
stændigheder – hvilket turde være det 20. århundredes måske største masseideologiske narresut. 
 Det er jo en illusion, at alle fra begyndelsen er lige rustede og er ens i henseende til mulighe-
derne for at forholde sig kritisk. Og en illusion, at stor faglig viden og kritisk sans er hinandens 
modsætninger. Ligesom man kun effektivt kan forholde sig kritisk til traditionen, når man kender 
den, kan man kun forholde sig kritisk til resultatet af viden, når man i et stort omfang selv har opnå-
et den. Ved at nedprioritere vidensmængden har ideologien i moderne pædagogik reelt undermine-
ret muligheden for at være kritisk, for hvordan være kritisk i forhold til noget, man hverken kender 
eller forstår? Der er intet frigørende eller reelt kritisk potentiale i at være uvidende. Er kritik ud-
gangspunktet, bliver det sandsynlige uddannelsesmæssige resultat uvidenhed, mangel på evne til 
reel kritisk stillingtagen, uunderbyggede subjektive og relativistiske meningsudladninger, et over-
vurderet selvbillede, og en mistænksomhed eller endog fjendtlighed over for andre og andet. Ideo-
logien har frembragt et selvisk befolkningssegment, fokuseret på opfyldelsen af egne behov og med 
en iøjnefaldende mangel på social samvittighed og til en vis grad social evne. Og er fræsende ego-
isme ikke den mest udtalte modsætning til dannelse?   
 Som følge af den herskende lighedsforestilling mødes elever og studerende med det underlig-
gende synspunkt, at de egentlig ikke behøver at lære ret meget hvad angår faglig basisviden. I stedet 
begynder man dér, hvor man evt. kunne slutte: med tværfaglighed og teoretisk (selv)refleksion. Det-
te betyder, at formen er fuldstændigt dominerende på bekostning af indholdet. Men en fokusering 
på tværfaglighed, som ikke bunder i en solid faglighed inden for de enkelte fag, og en teoretisk re-
fleksion over et fraværende eller mangelfuldt fagligt indhold og standpunkt, bliver en tom gestus. 
Vi står med et uddannelsessystem med en hul kerne, dækket af flotte, men dækningsløse begreber.  
 Der må med andre ord satses betydeligt mindre på tværfaglighed og teoretisk refleksion på så 
tidligt et tidspunkt i uddannelsesforløbene, og i stedet skal vægten i ethvert fag lægges på det basa-
le: det kernefaglige, det historisk-kronologiske og det redskabsmæssige. 
 I moderne pædagogik skal barnet tage ansvaret for egen læring. Men realiteten er, at menne-
sket bliver til efterhånden og ikke foreligger på forhånd eller fra begyndelsen. En voksende fortro-
lighed med kulturen er nødvendig og må ske gradvist under indtryk af undervisning og vejledning. 
Identitet er ikke noget, man blot skal bevidstgøres om, sådan at man selv kan forme sin skæbne. Det 
væsentlige er at lære dét at kende, hvorigennem man kan få sin identitet. Hvortil kommer, at nuti-
den altid er betinget af historien og traditionen, hvad enten man er bevidst om det eller ej. Er man 
ikke bevidst om det, sætter betingetheden sig alligevel igennem, men da uden mulighed for at man 
kan lære af forudsætningerne, gentagelserne, erfaringen. Og uden mulighed for at man kan se sig 
selv som en del af en sammenhæng og et fællesskab.  
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 Bag megen moderne pædagogik ligger et vildmandshurra: At dannelse er hæmning af det na-
turlige, oprindelige, umiddelbare og spontane. Men dette ideal om det naturlige og uhæmmede 
menneske er en fiktion, som på det ideologiske, pædagogiske og psykologiske plan har gjort alvor-
lig skade. 
 Moderne pædagogiks selvbedrag om alles enshed har desuden suspenderet grundlaget for den 
dialog, samme pædagogik så lidenskabeligt plæderer for. Samtalende sandhedssøgen kræver jo vi-
densmæssige forudsætninger, som fordrer erkendelsen af, at nogen véd mere end andre, at noget er 
mere værdifuldt end andet, at ingen er dannet fra fødsel eller af natur, og at en dannelsesproces un-
der vejledning af en kyndigere person ikke blot er noget ønskeligt, men en nødvendighed. Hvis in-
gen sagkyndige fastsætter, hvad det væsentligste er, vil det altid blive en politisk ideologi eller den 
laveste fællesnævner, som får det sidste ord. Nogen må med andre ord vove at tage en autoritet på 
sig, der muliggør, at nogen kan lære noget af nogen andre.  
 Dertil kommer, at nivelleringen har stået på så længe, at vort uddannelsessystem har oplevet 
et stort kvalitetsfald. Man afskaffede dannelsen som forældet snobberi, småborgerlighed og ligegyl-
dig viden. Og nu er skaden sket i et uddannelsessystem, hvor udannede undervisere i mere end 40 år 
har misdannet og anti-uddannet elever og studerende. Vel at mærke har kvalitetsfaldet nemlig ikke 
kun fundet sted i indholdet af undervisningen, men sandelig også blandt underviserne, hvis almene 
dannelse og hyppigt også faglige viden i mange tilfælde befinder sig på et lavt niveau. Og proble-
met er ikke blevet mindre af, at 68-regimet i hvert fald på universiteterne er ved at blive afløst, for 
modstemmen er bundet op på en ligeså anti-dannende erhvervstankegang, der bedømmer alting ud 
fra økonomi, kvantitet og hastighed frem for kvalitet.  
 Det angivelige uddannelsesløft i Danmark er i de seneste 30-40 år ikke mindst realiseret ved 
udvanding af fagligt indhold og devaluering af karakterer. Det er min vurdering, at mange universi-
tetsstuderende, som i dag får gode karakterer, ville have vanskeligt ved at bestå en realeksamen i 
1970’erne. Og problemet er ikke de studerende, der oftest helt af sig selv eller stimuleret af blot et 
minimum af krav er ivrige efter at vide mere, men et uddannelsessystem og et samfund, som har 
givet dem stene for brød.  
 Der ligger i det nuværende uddannelsessystem og det bagvedliggende ideologisk-pædagogiske 
projekt en forfærdelig misforståelse af, hvad demokrati er. Som om demokrati skulle betyde, at alle 
er og skal være ens, og at ingen på baggrund af deres fagmæssige, uddannelsesmæssige eller men-
neskelige overskud har lov, ja, pligt til at vejlede og fastsætte for andre. I Danmark er realiteten, at 
det regnes for utidigt og udannet at føre sig frem, idet demokratibegrebet er maltrakteret til ukende-
lighed som nivellering, forskelsløshed og laveste fællesnævner. Men demokrati er ikke mindst den 
lige ret til at være forskellige.  
 Hovedproblemet for ethvert forsøg på at argumentere for såvel en højnelse af uddannelsesni-
veauet som et genoptaget fokus på almen dannelse er derfor, at man først skal bryde en mur ned, 
som er bygget op af en forestilling om enshed, der tager sig ud som demokrati, men i praksis funge-
rer som en benhård jantelov: Du skal ikke tro, du er noget – og i hvert fald ikke mere end vi andre! 
Man har i denne jantelovs navn afskaffet forskelle, pejlemærker og autoriteter.  
 En omlægning af uddannelsessystemet og en geninsisteren på dannelsens betydning må tage 
sin begyndelse i en mere udbredt forståelse og respekt for, at andre kan noget, man ikke selv kan. 
Og at ingens evner kan undværes i det fælles forehavende. En anerkendelse af forskel og kvalitet i 
evner og kunnen. Ganske vist véd intet menneske alt eller har hele sandheden, men nogle menne-
sker véd mere om noget end andre.  
 Hvis dannelsesaspektet skal styrkes i uddannelserne og samfundet, er det afgørende nødven-
digt, at et mere differentieret uddannelsessystem genindføres, hvor ikke alle skal det samme, men 
hvor alle fordeles efter evne og lyst (men bestemt ikke på baggrund af økonomi eller social status). 
Idealet bør ikke være, at alle uddannes lige eller så langvarigt som muligt, men at alle uddannes så 
meget, som evner og lyst tillader.  
 Tak for ordet. 


