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AT VÆRE SOM ALLE OG INGEN
- MISTRIVSEL OG ALMEN DANNELSE



ER ALT MULIGT?



 Individualisering

Sekularisering

 Inderliggørelse

Patologisering

 Instrumentalisering

Social acceleration

DANNELSE I EN ACCELERERENDE KULTUR:

SAMFUNDSMÆSSIGE MEGATENDENSER



 Samfundstype Industr isamfund Forbrugersamfund

”Fast” modernitet ”Flydende” modernitet

 Selvforståelse Det  s tab i le  se lv Det  f leks ible  se lv

 Kerneværdi E jerskab,  bes iddelse Forbrug,  op levelse

 L ivsudfordr ing Kont rol lere  begær Træf fe  va lg

i  en forbudskultur i  en påbudskultur

 Patologier Neuroser Depressioner

 Uddannelse Kval i f ikat ioner Kompetencer

 Arbejdsforståelse Karr iere Jobs

Protestant isk  At  være s in  egen 
arbejdset ik  v i rksomhed

 Psykologier Psykoanalyse ,  Humanist is psykologi ,

behav ior isme posit iv  psykologi

SAMFUNDSMÆSSIGE FORANDRINGER



 Dannelse som ”højnelse til humanitet gennem kultur” (Gadamer)

 Tilegnes udviklingspsykologisk gennem ”zonen for nærmeste udvikling” 

og et blik for ”uanede muligheder” (Vygotsky)

 Kan bl.a. ske når tingene tages ud af brug, og mennesket tages ud af 

funktion (Rømer) → at blive ”verdensvendt”

 Indebærer en forståelse af fænomeners egenværdi – modsat 

instrumentalisme og opportunisme

 Målet er at blive et selv (i Kierkegaards forstand) og ikke bare sig selv

EN TILGANG TIL DANNELSE



MERE OM DANNELSENS MÅL

 Vi ønsker ultimativt ikke, at børn skal gøre det rette, fordi vi ønsker 

det, men fordi det er det rette at gøre (hvad enten vi ønsker det rette 

eller ej)!

 Dannelse som fordybelse i noget andet end sig selv: Fra 

selvudviklingens ”hvem er jeg?” til dannelsens ”hvad er jeg en del af?” 

→ Fællesskaber og verdensvendthed

 Glæden ved at være optaget af noget for dets egen skyld



DANNELSE OG IDÉEN OM INDRE VÆRDI

Skak som eksempel:

Spille skak for at få 10 kr.

- instrumentel værdi1

Spille skak for at vinde

- instrumentel værdi2

Spille skak for spillets egen skyld

- ”intrinsisk” værdi



DANNELSENS TO KILDER:

ATHEN OG JERUSALEM


