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Indledning 

Med indførelsen af de forenklede fælles mål (EMU), er fulgt en debat om hvorledes målene 

skal følges og udføres i praksis i de danske folkeskoler. En debat om dannelsesbegrebet, 

målstyring og folkeskolens egentlige opgave har rejst sig, hvor særligt to synspunkter i 

diskussionen skinner igennem, mener rektor for professionshøjskolen Metropol; Stefan 

Hermann: “Min påstand er, at den afgørende strid i dansk uddannelse i disse år er en kamp 

om dannelsen, og at denne kamp udkæmpes mellem to positioner, der gør hinanden dummere 

frem for at kvalificere sig i striden.” (Hermann: 2016: s.6) 

 

For at gøre arbejdet med den nye reform lettere og mere tilgængelig for lærerne, har 

undervisningsministeriet tidligere opfordret lærerne til at kunne benytte sig af en målstyret 

undervisningsmetode, via deres hjemmeside (UVM). Dette har rejst en del debat, da en del i- 

og omkring skolepraksissen opfatter regeringens fokus på målstyring som et skift i måden 

man hidtil har formuleret skolens dannelsesopgave og ser eleverne på. En undersøgelse viser 

blandt andet, at “et stort flertal af lærerne mener, at der er for meget målstyring og test i 

folkeskolen” (Bangild: 2016) og en gennemgående mening i undersøgelsen er da også, at 

denne testen og målstyring af elevernes kunnen, går ud over deres dannelse.  

“De taler ikke samme sprog. De taler tit forbi hinanden” (Olsen: 2015) mener rektor for 

Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann. Ifølge ham er der tale om, at et pædagogisk 

og et didaktisk syn på målstyring mødes og ikke kan formulere sig til en enighed:  

“Vi har haft læringsmålstyring, siden Fælles Mål kom i 2002, og kritikere har lige siden 

problematiseret, at man nu laver skole for, at eleverne skal opnå kompetencer” (Olsen: 

2015). 

 

Kristina Rosenkrands, en lærer på Skolen ved Søerne på Christianshavn mener dog ikke at 

fokus på målstyring er en dårlig ting, men derimod at det “ville være hul i hovedet at arbejde 

uden” (Olsen: 2015).  

Der er altså en uenighed, ikke kun blandt politikere og lærere, men også lærere og lærere 

imellem, om hvorvidt skolen skal være præget af målstyring og, som Stefan Hermann 

belyser, måske også hvad målstyring i grunden er. Et af målstyringens største kritikpunkter er 

dog, at det ikke giver plads til dannelsen. Dertil svarer Kristina Rosenkrands: “Jeg oplever 

ikke, at der generelt er mindre fokus på dannelse i folkeskolen specifikt, men nærmere at der 

er mindre fokus på dannelse i samfundet og tiden generelt” (Olsen: 2015), ifølge Kristina 
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Rosenkrands er det altså “for nemt” at sige det kun er skolen der har et dannelsesproblem - vi 

må også rette opmærksomheden imod skolens rammer: samfundet.  

Ifølge prorektor, Alexander Von Oettingen, er der tale om, at politikere og debattører tvinger 

en almen dannelsesforståelse (sociale værdier, etc.) ned over skolen, som den ikke kan bære, 

når den også har fået ansvaret for elevernes kompetencer (Olsen: 2016).  

“Skolens dannelse består i at gøre verden tilgængelig for barnet gennem undervisning. For 

eksempel ved at indføre barnet i skriftverdenen. Lære barnet at læse og skrive og regne - som 

man kan kalde grundlæggende dannelseskategorier” (Olsen: 2016).  

 

Skal skolens dannelsesopgave afgrænses på en måde, da institutionen ryger under et for stort 

pres, når den både skal løfte elevernes almene og formale dannelse? Eller er det i 

virkeligheden et spørgsmål om lærerens faglige perspektiv der gør, at målstyring og arbejde 

med forenklede mål ikke udsætter elevernes dannelse? Ud fra den debat der ses i medierne 

omhandlende skolen, reformen, de forenklede mål og institutionens egentlige 

dannelsesopgave kan vi finde os selv stille ét centralt spørgsmål, der kræver et samtidigt svar:  

Hvad er skolens opgave? 

Problemformulering 
Hvad er skolens dannelsesopgave og hvordan kan læreren komme denne til gode i praksis? 

Læsevejledning 

Jeg starter med i indledningen, at gøre rede for diskussionen og relevans af min 

problemstilling. Dernæst vil du finde mit teorifelt, som er skrevet redegørende og med 

udgangspunkt i de teoretikere og dele af deres teori, der er relevante for min problemløsning. 

I mit metodeafsnit findes et redegørende afsnit af min interviewform, samt beskrivelse af 

hvordan jeg har lavet interviewet og - i et metodisk perspektiv - hvorfor jeg har valgt en 

kvalitativ metode for min undersøgelse.  

 

Opgavens analyse-felt er delt op i 3 dele, hvoraf de første 2 er en analyserende diskussion om 

min problemstilling. Her inddrager jeg mit teorifelt og de interviews der danner baggrunden 

for min empiri-undersøgelse. 

Det første analysefelt (konsensus), diskuterer min problemstilling særligt ud fra Jürgen 

Habermas’ teori, det andet analysefelt (dannelsesopgaven) diskuterer min problemstilling 
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særligt ud fra et dannelsesteoretisk perspektiv og det sidste, afrundende analysefelt (samtid 

og fremtid) diskuterer min problemstilling med et særligt fokus på Biestas teori.  

 

Til sidst er min perspektivering, der skal læses som en handleplan for min problemstilling. 

Her samler jeg opgavens indhold til min egen opfattelse af min problemstilling og et endeligt 

bud på, hvad der skal til for at komme den til livs. Det er derfor også opgavens afsluttende og 

sidste afsnit. 

Teori 

“Dannelse, betegnelse for dels en pædagogisk norm ved valg af indhold i opdragelse og 

undervisning, dels en social norm, der udpeger en bestemt adfærd, væremåde, opførsel og 

viden som dannet.” (Den Store Danske) 

Dannelse som begreb har undergået mange forandringer gennem historien og har altid været 

et begreb man har forsøgt og fortsat forsøger at definere og bekendtgøre sig med. Under tiden 

har der rejst sig mange forestillinger om, hvad dannelse er, hvordan vi implementerer det i 

børns opdragelse, i elevers undervisning mv. og i dag beror en stor del af dannelsesdebatten 

på, hvad dannelse i vores samtid vil sige. 

 I det følgende afsnit vil jeg benytte mig af nogle udvalgte teoretikere til at skabe en “indsigt” 

i den forandring vores samfund og opfattelse af dannelse har været igennem for til sidst at nå 

et samtidsperspektiv. 

Hal Koch (1904-1963) 
I 1900-tallet eksisterer en forståelse af, at betingelserne, der binder et folk sammen er sprog, 

kultur og etnicitet. Da Danmark som multinational helstat trak større og større veksler af den 

tyske begrebsdannelse om folk og deres etnicitet (Korsgaard: 2004, s. 24), svækkedes den 

flersprogede del af staten. Hvor det i Tyskland lykkedes at samle staterne til én nationalstat, 

førte den stærkt nationale opfattelse derimod til en opløsning af den multikulturelle og 

flersproglige stat i Danmark. 

 

Under Danmarks besættelse var Hal Koch formand for Dansk Ungdoms Samvirke, der var en 

ungdomsorganisation formet som reaktion mod den nazistiske og fascistiske tankegang. 

Organisationens hovedformål var at oplære de unge til demokrati (DUF) og Hal Kochs 
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betingelse for at blive stiftelsens formand var da også, at formålet skulle være, at de unge 

skulle politiseres. 

 

“Det er ikke dansk kultur, der kan udgøre det fælles grundlag for at leve sammen, men 

derimod en demokratisk livs- og samfundsform” (Korsgaard: 2004, s. 29) 

Nazismen og fascismens tendenser rejser et spørgsmål hos Hal Koch om, hvad der skal holde 

det danske folk sammen, hvis ikke landets nationalitet. Hertil formulerer han, at det kulturelle 

ikke samler, men adskiller. Det, der holder folket sammen, er det politiske (det 

demokratiske).  

Hal Koch fører et nyt syn på folket, folkets identitet og skolens opgave med sig, der bl.a. 

rykker ved folks opfattelse af opdragelsen. Hal Koch mente nemlig, at for at kunne fastholde 

et demokratisk styre, skulle de unge også have en “menneskelig, borgerlig og politisk 

opdragelse” (Korsgaard: 2004, s. 27). Denne opdragelse skulle de unge kunne få igennem 

uddannelsesinstitutionerne, der skulle uddanne til demokrati. 

 

Delkonklusion: Man kan sige Hal Kochs tale for, at uddannelsesinstitutionerne skulle 

undervise de unge til demokratiet og dermed være en del af de unges mest “hensigtsmæssige” 

opdragelse, giver skolerne (og dets lærere) en stor formel magt og betydning. Underviserne 

bliver en vigtig del af de unges politiske og demokratiske dannelse og fungerer ikke kun som 

formidlere af viden, men også som en form for ”oplysere og dannere” af den samtidige- og 

fremtidige ungdom. 

Wolfgang Klafki (1927 - 2016) 

Klafki mente, at det dannelsessyn, der udviklede sig i Tyskland fra omkring 1770 - 1830 og 

som til dels inspirerede det danske dannelsessyn (Korsgaard: 2004, s. 33), bestod af 3 

dimensioner. Hhv. menneskets evne til fornuftig selvudvikling (som han i øvrigt henviste til 

Immanuel Kant), et objektivt, eller alment grundlag og til sidst den kategoriale dannelse, som 

han selv bidrog med. 

 

Omkring 1950’erne, deler Wolfgang Klafki de eksisterende dannelsesidealer op i to 

hovedgrupper, hhv. den materiale dannelse og den formelle dannelse. Den materiale dannelse 

har fokus på den objektive viden, undervisningens indhold og “klassisk kultur” (tekster man i 

konsensus definerer som kulturbærende), imens den formelle dannelse har fokus på individet 
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og udviklingen af dets evner til at handle og problemløse (Bogisch: 2013). I omkring 

1960’erne, vinder den formelle dannelsesidé frem i reformpædagogikken og man kritiserer 

den materiale dannelsestanke for at være repetitiv og autoritær.  

Klafki var dog af den opfattelse, at begge dannelsestanker var problematiske, da de kun tog 

udgangspunkt i ét element - den formelle, hvis udgangspunkt er individet og den materiale, 

hvis udgangspunkt er verden. Klafki mente, at disse idealer ikke kunne eksistere som enten 

eller, men at der derimod måtte være tale om et både og. 

Dette var tanken der ledte ham til at lave sin egen dannelsesteori, nemlig en syntese af både 

den formelle og den materiale dannelsestanke: Den kategoriale dannelse (Bogisch: 2013). 

  

“I mødet med et specifikt undervisningsindhold sker, ifølge Klafki, en kategorial forandring i 

både elevens verdensforhold og selvforhold” (Bogisch: 2013, s. 10). 

Her er altså tale om en “dobbeltåbning” hvor undervisningsstoffet åbner sig for eleven og 

eleven ligeledes åbner sig for undervisningsstoffet. Man kan ikke skille mennesket og 

verdenen ad, da de, som ovenstående viser, åbner sig afhængigt af hinanden.  

Ifølge Klafki kan denne dobbeltåbning dog kun opnås gennem det, han kalder “den 

eksemplariske undervisning” (Bogisch: 2013, s. 10). Som svar på den eksemplariske 

undervisning, formulerer Klafki de epoketypiske nøgleproblemer som et slags 

dannelsesprogram, der skal uddanne eleverne til verdensborgere og gøre skolen til en 

“verdensskole” (Bogisch: 2013, s. 22). 

De epoketypiske nøgleproblemer er formuleret således: fredsspørgsmål, miljøspørgsmål, 

samfundsskabt ulighed, nyere teknisk styrings-, informations- og kommunikationsmedier. 

Derudover skal der også arbejdes med personlige problemstillinger, underforstået jeg/du-

forhold i emnerne kærlighed, seksualitet, forholdet mellem kønnene, etc. (Bogisch: 2013, s. 

11). 

Klafki mente, at det var vigtigt, at skolen introducerede eleverne for andet end national kultur 

og historie, at undervisningen kunne medvirke til udviklingen af denne internationale 

problembevidsthed og at hans teori om nøgleproblemerne skulle være med til at sikre, at 

ovenstående blev gjort muligt. Fulgte læreren denne formel og tilrettelagde sin undervisning 

herefter, ville eleverne blive dannet til følgende 3 hovedkompetencer: 

1) selvbestemmelse (at kunne bestemme over politiske og etiske holdninger og 

meninger) 

2) medbestemmelse (at kunne deltage i indretningen af de fælles kulturelle og politiske 

offentligheder)   
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3) solidaritet (at kunne gøre en indsats for de svage i samfundet) (Bogisch: 2013 s. 10). 

 

Delkonklusion: Klafkis syntese af formal- og materialdannelsen har rykket ved vores 

opfattelse af dannelsen og dens egentlige proces og virken. Hans teori om de epoketypiske 

nøgleproblemer ses stadig brugt i undervisning-praksisser og flere teorier om 

meningsdannende undervisning og relevans, har da også sit udspring herfra. Der er ingen 

tvivl om, at Wolfgang Klafkis kategoriale dannelsestanke og formel til den eksemplariske 

undervisning, har udviklet og stadig inspirerer undervisning rundt omkring. 

Jürgen Habermas (1929) 

Ifølge Jürgen Habermas, tysk filosof og sociolog, havde dannelsen - i de moderne vestlige 

demokratier -  baggrund i de litterære offentligheder. Underforstået, i kulturelle aktiviteter 

som litteratur, musik, etc. 

Habermas delte det borgerlige samfund op i 3 sfærer: Det civile samfund, markedet og staten. 

De to første sfærer skal ses som private, imens den tredje er offentlig (Korsgaard: 2004, s. 

32). Det civile samfund udgør litterære selskaber, klubber, foreninger, samt den moderne 

familie, der bygger på kærlighed og følelser. Det er ifølge Habermas denne sfære, der 

myndiggør befolkningen til at kunne deltage i markedet og staten. Markedet er instrumentelt 

og styret af særinteresser, hvor staten er den politiske, offentlige sfære. Mennesket i det 

borgerlige samfund kan således deles ind i 3 kategorier: mennesket, samfundsborgeren og 

statsborgeren (Korsgaard: 2004, s. 31). 

Habermas kritiserer staten og markedet for, at have koloniseret lisverdenen, eller det civile 

samfund, og styret borgernes dannelsesideal og formål (Korsgaard: 2004). Dette er et 

problem, da det kun er i det civile samfund, mennesket, der er mulighed for ægte 

identitetsdannelse og personlig udvikling.  

 

Ifølge Habermas, varetager livsverdenen den symbolske reproduktion af samfundet. Der 

eksisterer 3 elementer i denne reproduktion: Kulturel reproduktion af de fortolkningsrammer 

vi forstår verden med, social integration, der har med den legitime ordning af interpersonelle 

rammer at gøre og socialisering, som berører udviklingen af menneskers personlige identitet 

(Rosbøll: 2011, s. 38). Det er livsverdenens 3 elementer der er “under pres” i det moderne 

samfund, da disse elementer ikke kan sikres af hverken markedet eller staten - det er kun, 

som skrevet ovenfor, elementer der kan sikres i det civile samfund - den første private sfære. 
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Denne skildring viser os også, at Habermas ikke kun forstår social orden som overlevelse 

eller økonomisk velstand, men at social orden i lige så høj grad handler om at skabe 

betingelserne for et “meningsfuldt og legitimt reguleret liv” for mennesker (aktører), der 

samtidig er afhængige af hinanden for at kunne udvikle deres personlighed og identitet 

(Rosbøll: 2011, s. 38).  

 

Den vigtigste forudsætning for menneskets og systemets udvikling, er kommunikationen. 

(Habermas: 1981) Det er igennem kommunikationen man kan opnå enighed (konsensus) om 

samfundets udviklingstræk mv. Kommunikationen er også det, der giver livsverdenen en 

stemme og vil dermed hjælpe til at bevare livsverdenens 3 elementer, så de ikke bliver vejet 

ned af systemverdenens tænkning. Habermas mener ikke, at den ene verden er mere vigtig 

end den anden, men at der derimod er brug for begge og derfor brug for, at begge verdener 

(livsverden og systemverden) kan kommunikere efter samme spilleregler og ved hjælp af 

hinanden, udvikle og skabe.  

 

Hertil har Habermas formuleret regler for den kommunikative handlen, der skal gøre sådan 

en samtale mulig - følgende elementer skal danne rammer for samtalen: 

▪ sandhed - at det du taler om er relevant 

▪ sandfærdighed - at det du taler om er hvad du selv føler 

▪ rigtighed - at det du siger er i overensstemmelse med de normer der gør sig gældende 

der hvor samtalen finder sted. 

▪ forståelighed, dvs. at aktøren udtrykker sig på en måde andre forstår og under de 

sproglige regler og rammer samtalen foregår i (Habermas: 1981).  

 

Delkonklusion: For Habermas er det tydeligt at sproget og kommunikationen mellem 

mennesker er det, der danner og udvikler- ikke kun individet, men også samfundet. Hans 

teorier om livsverden og systemverden kan give os et indblik i, hvad vi skal være 

opmærksomme på, når vi arbejder med værdier fra livsverdenen. De værdier, eller elementer, 

han beskriver fra livsverdenen, må ikke blive overflødige, men kan samtidig kun sikres 

gennem os og samtalen. Habermas tilkendegiver i hans teori om kommunikation, at der også 

er et vist ansvar for modtagerens forståelse, da han formulerer man skal tale et sprog, man 

ved den anden vil forstå. Dette kan med fordel oversættes til en undervisningspraksis, hvor 

læreren har ansvaret for at formulere viden på en måde, at eleverne forstår det, samt tjekke at 

de har forstået det. 
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Gert J.J. Biesta 

Gert J.J. Biesta kritiserer den europæiske opfattelse af medborgerskabsdannelse for, at være 

fastlåsende og at det at man i skolerne - og fra teoretikere igennem tiderne - har bevaret en 

opfattelse af, at medborgerskab er noget man skal uddanne eleverne til, gør begrebet til en 

status. Denne statusgørelse af medborgerskabet er med til at fastholde, ifølge Biesta,en 

opfattelse af vores elever som endnu-ikke-borgere (Biesta: 2013, s. 31) og fremelsker det 

medborgerskab og det demokratistyre, der altid har eksisteret.  

Biesta mener altså, at vores demokrati ikke kan ændres, eller udvikles, medmindre vi gør op 

med tanken om, at medborger er noget man kun kan uddannes til at være. Det er dog vigtigt 

at understrege at Biesta ikke mener medborgerskabsuddannelse er overflødig, men han mener 

ikke at det er en tilstrækkelig forudsætning for etableringen af det gode medborgerskab 

(Biesta: 2013, s. 31).  

 

Biesta ser 3 problemer med at opdrage individer til demokratisk medborgerskab gennem 

dannelsen:  

▪ Det er rettet mod unge, individuelle mennesker: Underforstået, at denne tanke antager, 

at de unge ikke har den rigtige viden eller færdigheder som de burde og dermed får 

eleverne skylden for deres sociale dysfunktion.  

▪ Medborgerskab som resultat: Der er fokus på de midler, der sikrer et “godt 

medborgerskab”, men man fokuserer ikke på, hvordan sådan et medborgerskab skal 

defineres. 

▪ Læring er ikke garanteret: Med dette mener Biesta, at læring afhænger af hvordan 

eleverne fortolker det og man kan derfor ikke sikre det, der undervises i, er det, der 

bliver lært (Biesta: 2013, s. 33). 

 

Biesta mener, at medborgerskab ikke handler om unge mennesker som individer, men 

derimod om unge mennesker i kontekst. Medborgerskabsuddannelsen skal derfor fokusere på 

mennesker i relationer og på de sociale, økonomiske, kulturelle og politiske vilkår for deres 

liv. Derfor ønsker Biesta også, at der sker et skift i det vi kalder medborgerskabsuddannelse, 

som han formulerer som demokratilære (Biesta: 2013, s. 35).  

Demokratilære kræver en “kontekstualiseret” forståelse af måderne vores unge lærer 

demokrati på og Biesta understreger vigtigheden af, at det også skal handle om forståelsen af 

deres medborgerskabsvilkår, altså de vilkår de unge individuelt ønsker skal blive en del af 
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medborgerskabet. 

Medborgerskab skal altså forstås som en ikke-lineær, rekursiv og kumulativ proces. Ikke-

lineær fordi individet løbende vil gøre sig både positive og negative erfaringer i deres møde 

med demokrati og medborgerskab - dette skaber variationer i individets erfaringer og 

oplevelser. Rekursiv fordi der hele tiden vil blive refereret tilbage til individets tidligere 

erfaringer - altså en form for vekselvirkning. Kumulativ fordi de erfaringer vi har med 

demokrati og medborgerskab fra fortiden, ikke kan viskes ud og derfor vil påvirke fremtidig 

læring og udvikling (Biesta: 2013, s. 144). 

 

Børn og unge skal altså kunne deltage i demokratiets “eksperimenter” (underforstået at der 

eksperimenteres med de demokratiske værdier: lighed og frihed og med transformationen af 

individuelle ønsker til kollektive behov) (Biesta: 2013, s. 163) og demokratiet skal være 

åbent for de nye åbninger og ideer, der endnu ikke er etablerede. Han mener desuden, at 

medborgerskabsdannelsen tager udgangspunkt i subjektifikation, som er individets 

igangværende proces med at udfolde sin demokratiske subjektivitet (Biesta: 2013, s. 164). I 

sin bog beskriver Biesta 2 former for medborgerskab - det sociale og det politiske:  

Det sociale medborgerskab begiver sig med social identitet, ens rolle i samfundslivet, etc. Det 

er også her pluralitet bliver set som et problem, da det sociale medborgerskabs tanke er, at 

man er én gruppe, der bindes sammen.  

Det politiske medborgerskab beskæftiger sig med den politiske identitet, forholdet mellem 

individer og stat, rettigheder og pligter om deltagelse. I modsætningen til det sociale 

medborgerskab, bliver pluralitet forstået som demokratiske processer og eksistensberettigelse 

og bliver derfor fremelsket (Biesta: 2013). 

Ifølge Biesta er pluraliteten vigtig og han mener ikke, at et medborgerskab skal bygge på, 

hvad der skal til for at blive en “god medborger”, da dette kun bygger på hvad vi allerede ved 

og hvad vi allerede har formuleret som medborgerskab. På denne måde sker der altså ikke en 

udvikling i vores samfund, eller i os mennesker (Biesta: 2013, s. 171). 

 

Delkonklusion: Det gennemgående i Biestas teori er klart, at den opfattelse, der eksisterer 

for medborgerskabsbegrebet, ikke skal diktere det medborgerskab vi danner til i skolerne. I 

stedet må vi observere og undersøge, hvordan medborgerskabsbegrebet bliver forstået i det 

offentlige rum, hvor unge mennesker kan ytre deres private ønsker for kollektivet. Vi skal 

altså ændre vores forståelse af medborgerskabet som et facit og i stedet skifte retning mod en 
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demokratilære, hvor de unge kan eksperimentere med værdisættene frihed og lighed i praksis, 

for at skabe deres egne ønsker og forståelse af medborgerskabsbegrebet. 

Afrunding af afsnittet dannelse:  

For at kunne forstå os på, hvordan vi kan formulere et dannelsesbegreb “der virker”, må vi 

gøre os bekendt med den forandring dannelsesbegrebet har været igennem og hvilke faktorer, 

der har eksisteret for, at det er endt der hvor vi er i dag: I en uenighed om, hvad begrebet først 

og fremmest betyder og dernæst, hvor meget det skal fylde i vores skoler, eller hvordan det 

skal inkorporeres i praksis.  

 

Hal Koch, der gør opmærksom på medborgerskabet, det der holder folket sammen, ikke skal 

være bundet af en fælles kultur, men derimod et politisk og demokratisk fællesskab. Det er 

også ham, der mener, at uddannelsesinstitutionerne er stedet der kan give de unge en 

menneskelig, borgerlig og politisk opdragelse. Omkring 1960’erne vinder ideen om den 

formelle dannelse frem og man kritiserer den materiale dannelsesidé for at være repetitiv - 

folket vil have noget andet.  

Wolfgang Klafki svarer igen med, at dannelse ikke kun kan tage udgangspunkt i mennesket, 

eller verdenen, men at begge skal eksistere i én dannelsesidé: den kategoriale dannelse, der 

skal dannes til i skolerne ved hjælp af de epoketypiske nøgleproblemer. 

Jürgen Habermas ser et problem med hvordan livsverdenens værdier er sat under pres fra 

systemverdenen, han fokuserer særligt på sproget og kommunikationen som mulighed for at 

opnå en konsensus om samfundets udviklingstræk og opstiller derfor nogle regler for den 

kommunikative handlen, som mange af os også kender som den Herredømmefri Samtale. 

Gert J.J. Biesta kritiserer den nuværende holdning til, at medborgerskab og demokratisk 

dannelse er et resultat af de unges skolegang - han mener ikke der vil ske en udvikling, hvis 

vi danner mod noget vi har forudbestemt. Han mener altså vi skal ændre retning fra 

medborgerskabsuddannelse, til demokratilære og lade eleverne eksperimentere med 

værdierne lighed og frihed og understreger især, at samfundet må være åbent for nye ordener, 

der endnu ikke er etablerede.  

 

Vi må kigge på hvad verdenen kræver af os nu, hvilken udvikling vi ønsker og hvilken 

udvikling der sker. Vi må kigge på de sociale arenaer der rør sig, hvori vores unge lærer, 

udvikler sig, bliver påvirket og inspireret.  
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I dannelse - at danne - ligger en myndiggørelse, så hvad læreren skal spørge sig selv om er: 

“Hvordan myndiggør jeg mine elever, så de kan agere i og udvikle samfundet og verdenen i 

overensstemmelse med de demokratiske værdier?” 

Empiri 

Roskilde kommune skolepolitik 

De nationale mål for folkeskolen er: at den skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige 

de kan, betydningen af social baggrund i forhold til elevernes faglie resultater skal mindskes, 

samtidg med at tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes.  

 

Til dette svarer Roskilde Kommune med 3 målsætninger:  

▪ Brobygning, skaber læringsmiljøer, der gør undervisningen relevant til 

ungdomsuddannelser og arbejdspladser. 

▪ Fællesskaber, får alle børn til at føle sig som noget særligt og som en del af et 

fællesskab. 

▪ Frivillighed, inddrager frivillighed og samfundsengagement til fremme af motivation 

(Roskilde Kommune). 

 

Byrådet har sammenfattet en oversigt over de politiske mål der særligt er fokus på i Roskilde 

kommune. Herunder hører trivslen for den enkelte og i fællesskaber, vellykkede overgange 

og sammenhængende forløb og at styrke forældresamarbejdet. Hvert politisk mål består af en 

lille afklaring og en målmetode, der henviser til rapporter og princip-papirer (Roskilde 

Kommune). 

Interview 

"Interviewet giver os privilegeret adgang til personers oplevelse af deres livsverden og kan 

udgøre begyndelsen til modelkonstruktion og teoriudvikling." - Merleau-Ponty (Brinkmann: 

2015, s. 31) 

Vi interviewer folk for at få et indblik I deres livsverden vedr. et problem eller et emne vi har 

erfaret, eller hørt om. Jeg har i min opgave valgt at benytte mig af den kvalitative 

undersøgelsesmetode og designet en interviewguide med spørgsmål om emner, der forekom 

mig relevante for min problemstilling.  
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Noget af det den kvalitative interviewmetode kan gøre for en undersøgelse af et fænomen er, 

at give intervieweren en idé om hvad den interviewedes oplevelse og erfaring er med det 

undersøgte fænomen. Det kan altså give et indblik i menneskers livshistorie og førstehånds-, 

personlige erfaringer. Den kvalitative undersøgelsemetodes største kritikpunkt er, at 

undersøgelsens besvaring bliver væsentligt mindre, end hvis man for eksempel udførte en 

kvantitativ undersøgelse af fænomenet, der ville kunne give et data-overblik. Et andet 

kritikpunkt for den kvalitative undersøgelsesmetode er også, at resultatet - eksempelvis et 

interview - altid vil undergå forskerens fortolkningsfase, lige meget hvor objektiv denne har 

forsøgt at forholde sig til problemet.  

Dette sker - i interview - både før samtalen: når interviewet skal konstrueres, under 

interviewet: da vores samtale og agering med andre mennesker er en fortolkningsproces af 

hinandens kropssprog og efter interviewet: da det bliver transskriberet, eller bearbejdet til 

anden form, så det kan bruges i opgaver, eller artikler (Brinkmann: 2015). 

Der er altså meget der kan “farve” resultatet af den kvalitative metode, samtidig med, at det 

også er den eneste metode der kan komme tæt på andre individers oplevelse og reaktion på 

fænomenet. Det er derfor vigtigt at du, som forsker, gør op med dig selv hvad du vil 

undersøge, hvilke metoder for undersøgelse der belyser den side af fænomenet der er mest 

relevant for din problemstilling og gør hvad du kan for ikke at manipulere spørgsmål og den 

færdige undersøgelse på en sådan måde, så besvarelsen ikke længere er det deltageren i din 

undersøgelse udtrykte. 

 

Jeg har designet to forskellige interviewguides ud fra det jeg vidste om de to personer jeg 

skulle interviewe. Jeg er gået både fænomenologisk og socialkonstruktivistisk til værks i min 

udtænkning af spørgsmål og design af guide: fænomenologisk fordi jeg ønsker at undersøge 

hvordan dannelsesbegrebet bliver oplevet politisk og socialt og socialkonstruktivistisk, da jeg 

også ønsker at finde ud af hvordan det bliver italesat og praktiseret. 

 

Begge guides blev skrevet i den undersøgende fase af min opgave, hvor jeg kun havde en 

problemformulering og et overordnet fænomen jeg vurderede - både ud fra personlig erfaring 

og undersøgelse af debatter på sociale medier - var relevant i forhold til mit eget praksisfelt 

som lærer. Da jeg både ønskede et politisk og socialt indblik i fænomenet dannelse, 

afgrænsede jeg min undersøgelse til Roskilde kommune. Det betyder, at jeg udelukkende har 

forberedt interviewguide ud fra Roskilde Kommunes skolepolitik og begge interview-

personer arbejder i Roskilde Kommune, så de udtaler sig inden for rammesætningen af 
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interviewet. Det skal dog understreges, at min undersøgelse langt fra er fyldestgørende for en 

endelig konklusion om synet på dannelse i folkeskolen. Det er derfor jeg også i opgaven 

inddrager fagpersoner og teoretikere udefra.  

Interviewguide:  

Forud for hvert interview har jeg designet en guide, som jeg personligt kunne bruge for at 

holde en rød tråd i mit interview og til at sikre mig jeg ikke glemte nogle spørgsmål. Guiden 

gør også det, at den visualiserer en struktur og en “retning” man kan tænke sig interviewet 

tager. Begge interviewguides bygger på følgende forskningsspørgsmål: 

 

▪ Hvordan bliver dannelse omtalt og brugt i en skolepraksis? 

▪ Hvad forstås der ved “skolens dannelsesopgave”? 

▪ Hvordan hænger den praktiske (skolerne) holdning sammen med den politiske? 

 

"Den konkrete ansigt til ansigt-interaktion med et andet menneske uden en alt for stram 

styring tillader som regel, at man bedre kan fortælle sin egen historie og opponere mod 

interviewerens spørgsmål eller fortolkninger" (Brinkmann: 2015, s. 36). 

Da jeg ønskede at få så ærlig en besvarelse på mit interview som muligt, valgte jeg at lave et 

semi-struktureret interview: underforstået, at jeg ud fra mine forskningsspørgsmål, har 

skrevet et par overordnede spørgsmål, som skulle kunne besvare forskningsspørgsmålene. Jeg 

har altså ikke nedfældet alle de spørgsmål jeg kunne forestille mig jeg ville stille, men kun de 

spørgsmål jeg vidste skulle besvares. Jeg har altså draget et bevidst valg om, at mit interview 

skulle kunne følges i en rækkefølge og stadig besvare mine forskningsspørgsmål, hvis jeg i 

situationen oplevede den interviewede enten var svær at snakke med, eller jeg eksempelvis 

ville blive nervøs og glemme mine spørgsmål. Samtidig, fordi interviewguide er semi-

struktureret, var der plads til jeg kunne stille flere spørgsmål, eller hoppe til nogle af de andre 

spørgsmål, hvis det viste sig at være relevant for selve samtalen. Dette gav mig som 

interviewer både tryghed omkring rammesætningen og frihed til at bevæge mig ud over, hvis 

dynamikken mellem mig og interviewede lagde op til det. 

 

Begge interviewguides er lagt som bilag til denne opgave. I selve analysen nedenfor vil jeg 

citere og referere tilbage til min transkription af både interviewet med Thomas Brinch (36 

minutter - 9 sider) og Jeppe Trolle (60 minutter - 12 sider). Da der ikke i opgaven er plads til 

de komplette interviews, har jeg sat mine transkriptioner ind i et google docs, som kun er 
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tilgængeligt for dem der har linket. Det er gjort på denne måde, da jeg ønsker at undgå 

forvirring om kontekst. Det er også vigtigt at understrege, at jeg ikke har forberedt mine 

interviewpersoner på andet end, hvilket emne jeg ville undersøge. Spørgsmål er i kursiv, 

mens besvarelserne står som normal tekst: 

 

Interview af Viceskoleleder, Thomas Brinch 

Transkription:  

https://docs.google.com/document/d/10VfeTAQ_39-XNhKBCPyEvjb76BlHTi8uA-

VOSYvuTkg/edit?usp=sharing  

 

Interview af politiker og underviser, Jeppe Trolle 

Transskription: 

https://docs.google.com/document/d/1Ib0ROA3majiclANI5FkE9AmLnfvfEQBi5nR8BCj98

VY/edit?usp=sharing  

Kritik 

Fordi jeg ikke havde lavet et stramt struktureret interview og er relativt uerfaren hvad angår 

at interviewe, fik jeg - især i mit første interview med Thomas Brinch - stilt nogle spørgsmål, 

som han egentlig havde svaret på indirekte før. Jeg blev også hurtigt afledt til at spørge ind til 

de andre ting udover guiden, inspireret af Brinchs besvarelser på tidligere spørgsmål og 

imens dette kan være en god måde at uddybe og specificere viden, kan det også være en måde 

hvorpå man mister den røde tråd i interviewet og altså mister den røde tråd i ens 

undersøgelse.  

Et andet kritisk punkt for min empiriindsamling er, at min målgruppe for interviewet er 

meget ens og meget lille. Som jeg beskrev ovenover, kan min undersøgelse ikke virke som 

enestående argument i diskussionen om min problemstilling. Min undersøgelse kunne med 

fordel have været bredere og ikke så lokal. 

Analyseafsnit 1: konsensus 

Det fremgår tydeligt, at når taler om dannelse, er der tale om nogle værdier, der mere eller 

mindre er kulturelt og politisk stemt. Ens for de teoretikere, beskrevet i opgavens teorifelt er, 

at unges dannelse - om det så er mod et medborgerskab, eller et demokratilære - delvist kan 

sikres ved hjælp af uddannelsesinstitutionerne. Da jeg spørger viceskoleleder Thomas Brinch 
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om dannelse er et begreb han har arbejdet med, eller arbejder med på skolen, svarer han: “Jeg 

har det ikke som sådan specifikt emne vi arbejder med, men det ligger jo i hele skolens DNA, 

at det handler om at danne eleverne.” (Brinch: 2017, s. 1) dannelse bliver altså ikke inddraget 

som et begreb, men nærmere de værdier man har tillagt dannelsen bliver nævnt: som Hal 

Koch taler for det politiske medborgerskab som et dannelsesideal, eller Jürgen Habermas 

belyser vigtigheden af den kommunikative handlen, som han mener, skolen skal danne mod. 

Der forventes på en måde, at man ved, hvad det er for nogle dannelsesidealer, der ligger i 

skolens DNA. Men er det noget, man stadig kan svare på nu og stadig forvente en gensidig 

forståelse og enighed af hos andre? 

 

Hvis vi kigger på folkeskolens formålsparagraf, bliver begrebet dannelse heller ikke her 

defineret, derimod står der, at skolen skal “udvikle arbejdsmetoder og rammer for oplevelse, 

fordybelse og virkelyst” (folkeskolens formålsparagraf stk. 2) - at skolen skal “forberede 

eleverne til medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre” 

(folkeskolens formålsparagraf stk. 3) og at skolen, i samarbejde med forældrene, skal give 

eleverne “kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem 

lyst til at lære mere” (folkeskolens formålsparagraf stk. 1). Ifølge formålsparagraffen, som 

alle skoler lovpligtigt følger, er skolen ansvarlig for, at danne rammer for læring hos de unge, 

forberede dem til ageren i samfundet og sammen med forældrene, give de unge lyst til at 

videreuddanne sig. 

 

I Roskilde kommunes skolepolitik, står begrebet heller ikke nævnt ordret, i stedet uddyber 

kommunen dens 3 målsætninger: brobygning, fællesskaber og frivillighed (Roskilde 

Kommune). Man kan undre sig over hvad dette skyldes? Hvorfor der i skolen, som ellers 

bliver beskrevet som en dannelses- og vidensportal for vores fremtidige borgere, ikke kan 

finde dannelsesbegrebet nævnt og defineret direkte.  

 

Da jeg spørger politiker og underviser, Jeppe Trolle, om det har en betydning at 

dannelsesbegrebet ikke bliver nævnt på kommunens hjemmeside, svarer han: “Ja måske, men 

jeg tror bare, der er rigtig mange, der ikke forstår det alligevel. Altså - hvis du ikke forstår 

ordet, så er det jo ligegyldigt det bliver nævnt” (Trolle: 2017, s. 7). Trolle gør opmærksom 

på, at problemet måske opstår idet, at folk ikke ved, hvad begrebet betyder og at det derfor er 

ligegyldigt om det bliver nævnt. Han udtrykker derudover, at selvom begrebet ikke står 

nævnt eksplicit, eksisterer det stadig i konteksten af det, der står skrevet på kommunens 
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hjemmeside. Han nævner også folkeskolens formålsparagraf, som han mener er: 

“Gennemsyret af alle mulige dannelsesting, som jeg ser som dannelse. Der står jo heller ikke 

dannelse. Så det vigtige er vel ikke, at det er nævnt, det vigtige er vel, at det er der” (Trolle: 

2017, s. 7). Thomas Brinch deler denne opfattelse, at selvom dannelse ikke står direkte nævnt 

på Roskilde Kommunes hjemmeside, står det skrevet “mellem linjerne” (Brinch: 2017, s. 9) 

Der pålægges altså et ansvar her til den enkelte lærer, om at fortolke budskabet ”korrekt”.  

 

Ligesom Stefan Hermann gør opmærksom på, at debatten om målstyret undervisning (se 

indledningen) til dels skyldes, at vi har to overordnede grupper, der ikke snakker samme 

sprog (Olsen: 2015), kan vi se en lighed i diskussionen omkring dannelsesbegrebets 

betydning i en folkeskolesammenhæng:  

Hvis vi ikke snakker det samme sprog, er der større risiko for, at vi misforstår hinanden. Set 

ud fra Habermas’ kommunikative handlen, er formålet med denne, at man opnår en enighed - 

en konsensus - men også at de, der taler og formidler, tager et ansvar for, at den besked de 

gerne vil videregive, bliver modtaget på den rigtige måde. 

Det er altså ikke kun vigtigt at vi taler et sprog alle er indforstået (og enige) med, men også at 

vi hver især er opmærksomme på, hvordan beskeden bliver modtaget og om den bliver 

modtaget som det oprindeligt var hensigten. Set i forhold til diskussionen om 

dannelsesbegrebets (u)tydelighed i det offentlige rum, ville det betyde at man skulle opnå en 

konsensus om, hvad dannelsesbegrebet skal forstås som og at man personligt, når man 

deltager i debatter offentligt, gør sig klar over måden man omtaler emnet på og måden hvorpå 

emnet bliver modtaget.  

 

I modsætningen til Jeppe Trolle mener viceskoleleder Thomas Brinch, at han har følt, at 

dannelsesbegrebet har været under pres indenfor de sidste 10 år: “Men jeg synes der bliver 

mere og mere fokus på det (dannelse). Og jeg tror måske, at det er en reaktion på den meget 

målstyrede og databaserede undervisning – der kan fokus på dannelse godt gå hen og blive 

en modreaktion” (Brinch: 2017, s. 4). 

Hvis vi kigger på Jürgen Habermas’ samfundsteori, kan vi se, at han også beskriver en 

bekymring vedr. sikringen af værdierne i livsverdenen og hvordan systemverdenen lægger 

pres på disse værdier med sin materialistiske tankegang og krav til konkurrencedygtighed 

(Rosbøll: 2011, s. 38). Som land i EU er det vigtigt vi kan deltage i de internationale, globale 

fællesskaber, så vi fortsat kan være valide aktører i disse, der sikrer vores økonomiske status 

og plads i verden. Men med dette kommer en del krav til regeringen og borgerne i landet og 
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man kan efterhånden argumentere for, at Danmark har taget dele af konkurrencestatens 

tankegang til sig.  

Dette har blandt andet givet sig til udtryk i det fokus, der har været på elevernes gennemsnit i 

klasserne og deres scoring i PISA testene. 

Argumenterne imod fokus på disse tests har primært været, at det har fjernet fokus på den 

læring, der ikke kan måles og endnu engang har man diskuteret, hvorvidt dannelsesbegrebet 

er blevet udsat. Hvordan kan man, med sådan et fokus på målscoring, undgå at 

undervisningen ikke blot bliver til det - at undervise til en test. Forståelsen for læring som 

noget man kan hælde på, måle og veje er forældet i forhold til, hvordan vi observerer og 

beskriver læring nu, men er fokus på konkurrencen og databaseret undervisning ikke et skridt 

tilbage mod den opfattelse? 

 

Når jeg snakker med Jeppe Trolle om, hvordan skolerne har modtaget reformen og 

opfordringen til at arbejde med den målstyrede undervisningsmetode, spørger jeg ind til, om 

man kunne forestille sig, at nogle skoler retter sig strengt efter de forenklede mål og den 

målstyrede metode? Han giver udtryk for, at der er mange skoler der “har fået det helt galt i 

halsen” og er begyndt at implementere nogle ting, som ikke fra kommunens side har været 

hensigten (Trolle: 2017). Men han udtrykker samtidig, at han ikke er så bekymret for, at dette 

er noget der udsætter skolens dannelsesopgave, eller undervisning: “(...) jeg tænker også, jeg 

har ikke set nogen lærere, hvor de går sådan meget målstyret frem – at det er mål for mål, 

time for time – der er nogle elementer af det og så bruger man det jo sådan. Det jeg tror, der 

er vigtigt det er, at man gør det der giver mening for en selv, som det er. Og det tror jeg er 

det, de fleste gør” (Trolle: 2017, s. 4) Det bliver altså pålagt skolelærerne at de bruger deres 

egen fornuft, når de skal arbejde med målstyring og test.  Trolle mener derfor ikke, at der er 

grund til meget bekymring angående implementeringen af og arbejdet med målstyring, for 

underviseren kan jo selv oversætte metoden til sin egen praksis. 

Da jeg snakker med Thomas Brinch fortæller han om et af de skrækeksempler, Jeppe Trolle 

ikke mente var til særlig bekymring: “man er jo, de sidste par år, i højere grad, begyndt at 

teste eleverne og i mange år, har man taget en læsetest, eller matematik test og kigget på den 

og sagt; ”Det ser fint ud” og så lagt den over i vinduet” (Brinch: 2017, s. 2) - det er vigtigt at 

understrege, at der ikke her bliver talt om målstyret undervisning, men om en praksis før den 

målstyrede undervisningsmetode kom i fokus i Roskilde Kommune. Vi kan altså her se, at 

undervisningen nogle steder faktisk har båret præg af, at der skulle undervises frem mod et 
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resultat, som så efterfølgende ikke har gjort mere godt end, at det er blevet skrevet ned på et 

offentligt papir. 

 

“Jeg vil bare sige, for meget fokus på viden og færdigheder inden for nogle snævre fag, det er 

virkelig farligt. Og karakterer og sådan noget – men det er nok i virkeligheden karakterer og 

nationale test, jeg ville pege på. Mere end målene” (Trolle: 2017, s. 10). 

Ovenfor belyser Jeppe Trolle en forståelse af målstyret undervisning, som undervisning mod 

resultater, hvorimod Thomas Brinch i det følgende, fortæller om en anden måde at forstå og 

implementere målstyret undervisning: Ifølge Thomas Brinch har den målstyrede 

undervisningsmetode hjulpet med, at inddrage ledelsen i elevernes faglige og sociale 

læringsprocesser - så man faktisk kan blive opmærksom på nogle mål der betyder noget, ikke 

kun i et internationalt perspektiv, men også for elevens personlige udvikling: “Nu er det 

noget, vi som ledelse også går ind og har møde omkring. Når der er foretaget en 

matematiktes eller en læsetest, så sidder vi med til evalueringen af dem og finder ud af, hvad 

skal vi så gøre med lille Ole, som bonger ud den ene vej eller, hvad der ellers er af resultater 

på sådan en test. I kraft af, at de i Roskilde kommune er begyndt at bruge det system, der 

hedder Min Uddannelse, som også har fokus på målfastsættelse og målopnåelse hos eleverne, 

så bliver der mere og mere fokus på de data der kommer der: Hvilke elever har ikke nået og 

hvilke elever har nået og hvad kan vi gøre for dem, der ikke er der, hvor de skal være” 

(Brinch: 2017, s. 2). Han mener dog stadig, at man skal være påpasselig med, hvordan man 

implementerer den målstyrede undervisningsmetode, da der stadig, i metodens natur, kan 

være en risiko for, at man glemmer de “bløde værdier” i undervisningen, som ikke kan måles.  

 

Jeppe Trolle siger følgende om den målstyrede undervisningsmetode: “Men altså, det kan 

bruges godt og det kan bruges skidt – man skal bare lade være med at tage det for alvorligt, 

man skal i hvert fald lade være med at se det som sådan nogle tjeklister, hvor man så hele 

tiden skal måle om eleverne så er der. Måling er møg, men mål er sådan set ikke dårlige, som 

jeg ser det.” (Trolle: 2017, s. 3). Han udtrykker at lærerne ikke skal tage det så alvorligt, 

hvilket vi tidligere i opgaven og via debatten på de sociale medier lige nu, kan se at mange 

har gjort. Man kan med fordel vende tilbage til Habermas’ kommunikative handlingsteori og 

måske endda sige, at regeringen fejlede i henhold til, at meningen med budskabet ikke blev 

opfattet korrekt. Kan det gøres til skolernes ansvar, at forstå en besked på den “rigtige” 

måde?  

Trolle gør også opmærksom på, at det der stod om den målstyrede undervisning på 
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hjemmesiden, ikke står der mere, da man som kommune har valgt at flytte sig fra målstyring, 

som reaktion på, hvordan det er blevet modtaget af skolerne og de folk der har udtalt sig på 

medierne herom. 

 

Det er tydeligt, at der er brug for en enighed om, hvordan skolerne skal arbejde med de 

forenklede fælles mål og hvordan målstyret undervisning skal forstås og implementeres. Jeg 

vil igen vende tilbage til Habermas’ vigtighed af konsensus og kommunikation - det kunne 

tyde på, at institutionerne og kommunerne ville have godt af, at have et fælles sprogligt 

fundament som begge parter taler og forstår.  

Analyseafsnit 2: Dannelsesopgaven 

Det kan virke som om, at vi er et sted, hvor vi skal gøre op med os selv, om vi skal danne til 

det hele menneske, eller danne til fremtidig arbejdskraft. Hvis vi kigger på Klafkis 

kategoriale dannelse står det klart, at en dannelsesidé, hverken kan tage udgangspunkt i et 

menneske eller en verden. Den skal derimod, for at kunne fungere ordentligt, tage 

udgangspunkt i både mennesket og verdenen (Bogisch: 2013). Ifølge Thomas Brinch, er det 

heller ikke i samfundets interesse, at der skal arbejdes mod arbejdskraft og tal, han mener 

derimod: “Det kommer til at handle om, at de kan bestå testen og det er der ikke nogen, der 

har interesse i. Det har samfundet heller ikke interesse i, fordi så udvikler man ikke de børn 

og unge som vi gerne vil – som skal være innovative og i stand til at tænke selv, hvis man 

bare skal undervise dem hen imod en eller anden test som de skal bestå. Så det er alles 

interesse, at det ikke bliver sådan” (Birch: 2017, s. 4).  

Da jeg spørger Thomas Birch og Jeppe Trolle, hvad skolens dannelsesopgave er - hvis den da 

overhovedet har en, er de begge enige om, at det har den. 

Hal Koch talte for, i forbindelse med vigtigheden af de unges borgerlige dannelse, at skolen 

skulle være ansvarlige for uddanne dem. Der har altså længe eksisteret en forståelse for, at 

skolen er en institution der kan oplyse, vejlede og uddanne eleverne og det fremgår også 

tydeligt af formålsparagraffen, som beskrevet tidligere, at skolen er påkrævet at skulle 

forberede eleverne til et selvstændigt liv uden for skole og familie. Skolen skal med andre ord 

gøre eleverne til ansvarlige og selvstændige borgere i vores samfund.  

De værdier, der gør sådan en udvikling hos individet mulig, er dem, der skal karakterisere 

dannelsesopgaven i skolen og det er dét mange formulerer forskelligt. Jeppe Trolle 

formulerer skolens dannelsesopgave således: “Det er at lære børnene at blive borgere i et 
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demokratisk samfund. Og det betyder, de ikke bare kan sidde på bagsmækken og lade andre 

styre, de må selv også tage stilling til de ting, der foregår omkring dem – i deres idrætsklub 

eller, hvor de nu er. Det behøver ikke være sådan, at de alle skal være statsministre, men de 

skal tage stilling til de ting, der foregår. Jeg tænker ikke – selvfølgelig er det også vigtigt at 

de stemmer, men mere at de tager medansvar for, hvad der sker omkring dem” (Trolle: 2017, 

s. 2).  

Denne formulering lægger sig tæt til hvad der står formuleret i folkeskolens 

formålsparagraffer, men senere i interviewet, da vi snakker om skolens vigtigste opgave, 

tillægger Jeppe Trolle også skolen noget mere: “Hvis man skal svinge sig sådan lidt højt op, 

så må det jo være at skabe lykkelige mennesker. (...) Så ja, skabe lykkelige mennesker og så 

skabe et samfund af selvstændigt tænkende, ansvarlige personer” (Trolle: 2017, s. 12).  

 

Som beskrevet tidligere (se indledningen) kritiserer Alexander Oettingen, folks opfattelse af 

skolens dannelsesopgave for at tillægge skolen ansvaret for de unges almen-dannelse. Det at 

Jeppe Trolle mener skolen skal skabe lykkelige mennesker ville altså, ifølge Alexander 

Oettingen, tvinge denne opfattelse ind på skolen, som den hverken har tid eller ressourcer til 

at bære på nuværende tidspunkt. 

Dette er blandt andet noget Biesta berører, da han beskriver, at hvis politikere og 

beslutningstagere ønsker at forbedre de unges/borgernes holdninger til samfundet, må de 

investere i de unges egentlige medborgerskabsvilkår (Biesta: 2013, s. 142). 

 

Thomas Brinchs syn på skolens dannelsesopgave lyder således: “I mit hoved så er skolen en 

dannelsesinstitution – det kan godt være, vi lærer dem noget fagligt og det er der fokus på, 

det er det ene ben skolen står på. Men det står også på en dannelse af eleverne i forhold til, 

at blive de medborgere, borgere i et demokratisk samfund” (Brinch: 2017, s. 7). Noget der 

forekommer mig interessant her er, at Trolle og Brinch begge formulerer dannelse til 

medborgerskabet, som en del af skolens opgave. Heri ligger der en antagelse om, som Biesta 

gør opmærksom på (Biesta: 2013), at der findes et eksisterende medborgerskabsbegreb, som 

fungerer som facit på de elever, der bliver uddannet i folkeskolen. De skal alle opfylde 

tjeklisten for, at blive aktive medborgere i det demokratiske samfund og ansvarstagere. 

Denne opfattelse står også klart i folkeskolens formålsparagraffer og Roskilde Kommunes 

skolepolitik. 
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Man kan undre sig over om denne forudbestemmelse af det “produkt” skolerne skal ende op 

med, er medskyldig til debatten om skolens dannelsesopgave er endt der, hvor vi finder den i 

dag?  

Analyseafsnit 3 (afrunding): Samtid og fremtid 

Hvis vi kigger på, hvordan dannelsesbegrebet er blevet formuleret i gennem tiderne af de 

teoretikere, jeg har beskrevet tidligere i opgaven, står det klart at de alle er enige om én ting -  

dannelse har noget med medborgerskabet at gøre! 

Hvad der bliver tillagt medborgerskabet varierer, men de primære værdisæt, vi ser 

gennemgående i debatter og interview er frihed, lighed og selvstændighed. Som jeg nævnte 

før, er der dog tydelige spor af en indgroet opfattelse om, hvad medborgerskabsbegrebet 

indebærer.  

Biesta kritiserer dette for at være hæmmende for udviklingen af vores samfund (Biesta: 

2013). Han mener derudover at den diskussion, der er om skolens opgave nu, er et tegn på, at 

der snart skal ske noget nyt, at folket har rykket sig eller at de har brug for at rykke sig ifht. 

hvad der skal uddannes til - hvis man da overhovedet kan låse sig fast på det. Ifølge Biesta er 

der brug for den “uvidende borger” (Biesta: 2016, s. 161), der ikke ved hvad en god 

medborger er, men som har sine egne ønsker og tanker om, hvad en god borger er. Disse 

ønsker vil den uvidende borger eksperimentere med i det offentlige rum og det er tanken at 

dette er måden vi finder ud af, hvorhen dannelses- og medborgerskabsbegrebet er på vej hen. 

Ifølge Biesta skal der ikke eksperimenteres med selve demokratiet, men med de demokratiske 

værdier lighed og frihed (Biesta: 2013, s. 163). 

 

Det kan være svært at forestille sig, hvordan skolen skal kunne uddanne eleverne til at blive 

selvstændige, frie og ansvarlige elever, hvis medborgerskabsbegrebet ikke skal ses som et 

resultat, som Biesta i sin teori advarer imod. Hvis vi igen kigger på Habermas’ konsensus, 

ville det så ikke være at begå samme fejl, hvis vi formulerede en konsensus, der skulle gøre 

en ende på debatten om, hvad skolens dannelsesopgave kan og ikke kan, skal og ikke skal?  

 

Noget vi alle kan blive enige om er, at vi vil vores ungdom det bedste. Men for at kunne 

deltage på markedet, må vi balancere livsverden og systemverden. Det vigtige er, at 

systemverdenen ikke overtager livsverdenens værdier, så menneske og verden, i hht. den 

kategoriale dannelse, ikke bliver vægtet lige. Konsensus er vigtig for at sikre værdierne i 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



LISA GAARDBOE, LR12S187  DANNELSE TIL FREMTID, 2017 

 

23 

 

livsverdenen, men konsensus må samtidig ikke udelukkende bygge på de dannelses- og 

medborgerskabsbegreber der allerede eksisterer, da de ikke har muligheden for at udvikle 

vores samfund mod noget bedre.  

Vi må finde en ny konsensus. En konsensus, der er åben overfor nye påvirkninger - en 

konsensus der kan huse både mennesket og verdenen.  

Perspektivering 

Fra min analyse kan vi udlede følgende: Der er brug for en konsensus og enighed om sprog 

mellem kommune og skolepraksis. Vi skal have en klar opfattelse af, hvad skolens 

dannelsesopgave er og derudover en forståelse for, hvordan vi holder denne opfattelse åben 

for forandring og nye perspektiver.  

Jeg har forsøgt at udvikle en handleplan, ud fra de teoretikere og den empiri jeg har brugt i 

min opgave, der skal fungere som et bud på, hvordan vi kan gribe forvirringen om skolens 

dannelsesopgave an. 

Konsensus: 

Som det fremgår i min analyse, eksisterer der en uenighed om, hvilke krav og ønsker 

kommunerne har haft til folkeskolerne. Ud fra debatterne jeg belyser i indledningen, kan vi 

også se, at dette ikke kun er et lokalt problem (Roskilde Kommune), men at uenigheden eller 

miskommunikationen er et gennemgående tema, når vi har med skole og politik at gøre. Jeg 

har også fået indtrykket af, at den diskussion, der er om skolens skullen og kunnen skyldes, at 

ingen er enige og alle taler et forskelligt sprog. 

Der er altså, som jeg har beskrevet før, brug for en enighed - en fælles forståelse af, hvad der 

skal forstås ved målstyring, arbejde med forenklede fælles mål og måske først og fremmest: 

hvad der skal forstås ved begrebet dannelse.  

  

Et spørgsmål jeg stillede i mit interview af Jeppe Trolle var, om det kunne være en god ide at 

være enige om begrebet dannelse? Hvis man forestillede sig, at man kunne have en ens 

forståelse af, hvad det betød. 

Dertil svarede han: “Ja måske, men altså så bliver det jo ensrettet, det er måske også meget 

sundt at der er forskellige opfattelser af hvad det er” (Trolle: 2017, s. 8).  

Det er en meget interessant pointe Jeppe Trolle kommer med, at vi risikerer at gøre 

dannelsesbegrebet ensrettet, hvis vi vil formulere én konsensus for det. Man kan sige, at med 
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et begreb, der har så mange nuancer og som i øvrigt er i evig forandring, er det også en 

næsten umulig ting at gøre. Men hvordan kan vi så formulere en konsensus, der vil gøre det 

lettere for skole og regering at kommunikere sammen og opnå enighed?  

Vi kunne kræve en konsensus af skolens dannelsesopgave, underforstået, at vi ikke kræver en 

formulering af, hvad alle skal tillægge ordet dannelse, men at vi opnår en formulering af, 

hvad skolen og kommunen skal forstå som skolens opgave i hht. elevernes dannelse. Med en 

sådan konsensus kunne man tænke sig, at det Alexander Oettingen kritiserer regeringen for - 

nemlig at tillægge skolen en masse alment dannende begreber - også kan blive undgået, da 

den forståelse man har for, hvad skolens dannelsesopgave er, er ens for alle skoler, ledere og 

kommuner.  

Man kan argumentere imod en sådan konsensus med, at det lige netop er noget af dét Biesta 

advarer imod, når han beskriver faren ved at låse sig fast på én forståelse af 

medborgerskabsbegrebet. Hvis vi låser os fast på én konsensus om skolens dannelsesopgave, 

er der så ikke også en risiko for, at vi vil have svært ved at udvikle denne og lade den stå åben 

for forandring? Er det muligt at skabe en åben konsensus? 

Skolens dannelsesopgave: 

For at kunne formulere skolens dannelsesopgave, må vi først kigge på de værdisæt, der 

særligt går igen i talen om skolen: selvstændighed, frihed og lighed.  

Noget jeg især hæfter mig ved i mine interviews er, hvordan Jeppe Trolle beskriver skolens 

dannelsesopgave, at “skabe lykkelige mennesker” (Trolle: 2017, s. 12). Det er et meget 

omfattende mål og efter min mening slet ikke noget man alene kan gøre skolen ansvarlig for, 

men vi kender samtidig alle ordsproget: “Børn der har det godt, lærer godt”, så måske kan 

værdierne for det grundlag, der skal udgøre skolens dannelsesopgave, tage udgangspunkt i at 

sikre nogle af livsverdenens værdier hos børnene.  

Her synes jeg også, det er relevant at vende tilbage til Thomas Brinchs citat vedr. samfundets 

interesse ikke ligger i, at danne elever til viden og topkarakterer, men derimod danne elever 

der kan være innovative og selvstændige (Brinch: 2017, s. 4). Det “lykkelige mennesker”, 

efter min mening, ville altså lave mere og skabe mere. Der er ingen tvivl om, at en sådan 

opfattelse af skolens dannelsesopgave er ressourcekrævende og endda måske lige netop dét 

Alexander Oettingen mener, skolen ikke kan løfte, men som Biesta udtrykker det, er der også 

brug for en indsats i samfundets ungdom. Jeg må erklære mig enig med Biesta når han siger, 

at hvis regeringen virkelig ønsker en forbedring i borgernes holdninger, må de investere i 

deres egentlige vilkår (Biesta: 2013, s. 142). 
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Afrunding 

Jeg mener altså, at måden vi kommer ud af den uendelige diskussion om dannelse i skolen er, 

at skole og regering opnår én enighed om skolens dannelsesopgave, som tager udgangspunkt 

i, hvad man ud fra et samtidigt perspektiv, kan definere som de værdier der vil bære 

ungdommen frem. Der er altså ikke tale om én konsensus vedr. dannelse som begreb, men én 

konsensus vedr. skolens dannelsesopgave.  

Denne konsensus skal være åben, dvs. den skal kunne gøre plads til den eksperimenteren 

Biesta udtrykker som nødvendig ifht. udviklingen og definitionen af de samtidige værdisæt. 

Og den skal tage udgangspunkt i menneske og verden, dvs. den skal kunne sikre 

livsverdenens værdier. 

Vi bliver nødt til at gøre op med os selv nu, om forudsætningen for skolens dannelsesopgave 

skal være diskussion, forskellige opfattelser og implementeringer af ellers vigtige 

regeringsforslag, eller om vi er færdige med at være uenige og klar til at blive enige om 

fremtiden. 
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