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Mod til Opdragelse?
Mange medier havde forrige år fokus på opdragelse. Begrebet var
iført sommerens lette og moderigtige gevandter. Med efteråret bag
os må det i de kommende lange vinteraftener være tid til at bevæge
sig en smule mere i dybden med spørgsmålet: Har vi i Danmark
(overhovedet) mod til opdragelse? I skole og hjem?
Eller er vi mere indstillede på at droppe
den nuværende formålsparagraf med
dens dannelsesperspektiv og beslutte
et nyt formål, der afspejler det stærkere og stærkere krav fra de gammelkonservative politikere og erhvervsfolk
om, at skolen skal være en kombination af universitetets første forgård
og skolen for erhvervslivet? Hvorved
skolen for livet er – ja aflivet!
Hvis vi vil fastholde den særegne danske skole for livet, er vi nødsaget til
at reflektere over følgende filosofiske
påstande:
• Etik er ikke et tillæg til viden, men
grundlaget!
• Det sociale er ikke et tillæg til
undervisning, men grundlaget!
• Dannelse er ikke et tillæg til uddannelse, men grundlaget!
• Kultur er ikke et tillæg til samfund,
men grundlaget!
Og turde stille dette afgørende spørgsmål: Hvordan åbner vi – på demokratiets grund – for muligheden for at

udvikle nye metoder til at fastholde
gode værdier og kulturtræk og forkaste
eller forny andre? Ellers lader vi især
de børn, der kommer fra underprivilegerede hjem i stikken. Det har vi
allerede i al for høj grad gjort, hvilket
er det eneste af betydning, der kan
læses ud af PISA. Og det har intet med
det oprindelige begreb om social arv
at gøre. Derfor kan det være nyttigt at
bruge begrebet den kulturelle arv om
den arv, der skal brydes. Det er den arv,
der flyder af modermælk fra rygende
mødre, følges op med sukker og slik
og talater, og stjerne for en aften. Det
er den kultur, hvor skolen er eneste
garant for, at børnene stifter bekendtskab med menneskehedens kunstarter,
når resultaterne hæver sig blot lidet
over sletten.
Derfor må der et udspil til. Lad
os kalde udspillet for kulturkometen.
Blandt dens metoder kunne være den,
at samtlige børneinstitutioner og skoler i en kommune samtidig, men hver
for sig sætter fokus på en etisk, en
æstetisk og en politisk værdi og gør
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dem konkrete gennem fortællinger.
På den måde kan børnene tilegne sig
indtryk af, hvad begreberne betyder. De
kan samtidig selv være med til at skabe
fortællinger, hvor værdien spiller en
af afgørende rolle. De kan desuden – i
samarbejde med bl.a. kunstnere – gives
muligheder for at forme egne udtryk
for, hvilket liv begreVærdierne er såvel berne herefter vil
opdragelsen og leve i deres verdener.
dannelsens Endelig kan børnene
inviteres med til at
som kulturens sætte aftryk i genbyggesten. fødslen og fornyelsen
af kulturen med en
årlig udstilling på rådhuset. Inspiration
til arbejdet kunne hentes fra TV-reklamen, hvor mennesker er hjælpsomme,
skønt man ikke skulle tro, at netop
de havde overskud til det. Serien hed
”Overskud i hverdagen”.
I børnehaver og skoler skal en indsatsen som denne altid ses i dannelsesperspektiv. Her må der aldrig blive tale
om opdragelse med konkret adfærdsregulering og ureflekteret tilpasning
som mål. Arbejdet må tværtimod ske
i respekt for det enkelte barns ret til
modsigelse og til aktivt at arbejde med
sin egen indre styring uden voksenkontrol.
Værdierne er såvel opdragelsen og
dannelsens som kulturens byggesten.
I religiøse samfund formidles værdier ikke blot i ”templerne”, men også
i andre institutioner og i medierne.
Således også i Danmark for folkeskolens vedkommende, uanset vi generelt
ikke længere er stærkt religiøse. De
fleste tror, at folkeskolens vigtigste
opgave er at formidle viden, færdig24

heder og videnskabens metoder tillempet skolebrug. De tager afgørende
fejl. Siden 1814 har det været skolens
opgave at formidle værdier og kultur. I
skoleloven fra 1814 stod der, at skolens
formål var ”at danne dem (børnene)
til gode og retskafne Mennesker, i
Overensstemmelse med den evangeliskchristelige Lære”. Det er stadig formålet, om end det skrives med andre ord
og det kristne som direkte formulering
faldt i 1975.
Men hvad er værdier egentlig, og
hvordan adskiller vores arbejde med
dem sig fra f.eks. stærkt religiøse samfunds arbejde med dem?
”Værdierne er grundlæggende opfattelser af, hvad et samfund, en gruppe
eller et enkelt individ bedømmer som
rigtigt eller forkert, godt eller ondt,
smukt eller grimt... ”Samfundsmæssig
stabilitet bygger på fælles værdier,
men kan også være begrænsende for
det enkelte individ og dermed både
en trussel mod og en forudsætning for
fællesskabet” (Lise Løvgren i ”Mor – vi
har fået en ny lillebor på stuen“).
Det er med bevidste såvel som ubevidste værdier som grundlag, vi opdrager vore egne børn og sammen former
både daginstitutioner og skoler. I skoler og institutioner må der jf. deres
formål aldrig blive tale om autoritær
”docering” af magthavernes værdier.
Børnene skal her – på mangfoldige
måder – stifte bekendtskab med værdierne og lære, vurdere og tage selvstændig stilling. Kulturkometen skitserer en enkelt metode hertil og har
til formål at opsamle og afprøve og
udvikle flere.
Men i daginstitutioner og skoler
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skal der et perspektiv på opgaven.
Det skyldes, at arbejdet med såvel
Perspektivet udtrykker vi med begrebet
opdragelse, dannelse som kundskab
dannelse. Selvom dannelsen er personom egen og andres kultur har med
lig, er dannelsesprocessen kollektiv
identitet at gøre. Uden identitet er
og et socialt anliggende. Bl.a. derved
vi ilde stedt og kan ikke orientere os
adskiller dannelsesprocessen sig fra
i hverken den lokale verden eller den
opdragelsen, hvor også processen er
globale. Hvis vi uden den ikke ender i
individuel og principielt familiens pridyb depression, ender vi i fængsel eller
vate anliggende.
som bødler i autoritære
Men
pædagogikNæste
spørgsmål
systemer!
bliver derfor: hvad er
”Kend dig selv”, skal
ken i vore børne
dannelse? Et kort svar
Sokrates (derfor?) have
haver og skoler kan sagt. Og for at kende
kunne være:
Dannelse er perspekti- ikke undgå også at sig selv og forankre sig
vet på den rette balance
være opdragende eksistens i tid og rum,
mellem formel skoling
må den enkelte og kuli den traditionelle turen være sig sit forog indre
tilbøjelighed.
hold til værdier bevidst.
betydning.
Dannelse er altså også
Det gælder f.eks. værdier
perspektivet på bevidst pædagogisk
som ærlighed, troværdighed og hjælparbejde. Begrebet. Siden pædagogik
somhed; livskraft, forestillingsevne og
blev et anliggende for professionelle,
formsans samt demokrati, respekt for
har udøvernes opgave været at forestå:
mindretal og lighed for loven. Det er
• Bevidste valg af mål for dannelse.
kulturkometens anliggende at bidrage
• Bevidste valg af indhold i forhold til
hertil.
målene.
Men tør vi sætte kulturkometen i
• Bevidste valg af metoder og gøremål
bevægelse, for ifølge encyklopædien er
i forhold til målopfyldelse og ind”opdragelse“ udvikling af personligheholdstilegnelse.
den, bl.a. ved videregivelse af bestemte
former for adfærd, indsigt, værdier og
Begrebet opdragelse derimod har i dag
holdninger fra en generation til den
karakter af konkret adfærdsregulering
næste. Eller skal vi holde os til læse- og
og tilpasning som umiddelbart mål
stavetræning som om vi havde 40 %
og socialisering som overordnet mål. I
mere tid dertil, end vi faktisk har?
n
Danmark er opdragelsen derfor forældrenes anliggende. Den overgår først til
samfundet, hvis forældrene og familien
ikke magter opgaven eller giver op.
Men pædagogikken i vore børnehaver
og skoler kan ikke undgå også at være
opdragende i den traditionelle betydning.
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