Per Bjørn Foros

ANGSTEN FOR OPPDRAGELSE.
Et samfunnsetisk perspektiv.
(B) = bildeillustrasjon
Tidlig på 1900-tallet skrev Robert Musil boka Mannen uten egenskaper.
Hovedpersonen – matematikeren Ulrich – er frustrert og utålmodig over at
verden går så langsomt framover, og bryter ut: ”Hvorfor skaper ikke mennesket
historie, det vil si: hvorfor angriper det historien aktivt, lik et dyr, bare når det er
såret, når det brenner bak det; kort sagt: hvorfor skaper det historie bare i
nødsfall?” Politikeren svarer: ”Det beste er balansen, at det ikke skjer noe.
Dannelsens oppgave er å virke beroligende”. For ”man kan ikke være sint på sin
egen tid uten å ta skade”.
Jeg kjenner meg godt igjen i desperasjonen til Ulrich. Bakgrunnen for
foredraget mitt – og for boka vår – er en sterk uro over trekk ved vår tid – som
maner til en mer offensiv oppdragelse og danning – i samfunnsetisk forstand.
Dette innebærer større trykk og mer frimodighet i foreldres og samfunnets
forhold til de unge. Foredraget kommer til å handle om hva som former våre
holdninger til normativ påvirkning – mer enn om den praktiske utøvelsen av
oppdragelse og danning.
[Historien]
La meg starte med historien, det jeg vil kalle konjunkturene for oppdragelse og
danning – et drama i tre akter, tre perioder i moderne norsk historie. Jeg maler
med bred pensel, avstår fra fordypning og forbehold, slår til alle kanter og vil
helst ikke settes i bås, i alle fall ikke før jeg er ferdig. Poenget er samtidig å
forberede dere på tematikken for oppdragelse og danning; hva den faktisk skal
handle om.
Sosiologen Zygmunt Bauman skiller mellom to faser i vår nære fortid: det
faste og det flytende moderne. Bildet er et symbolsk uttrykk for forskjellen
mellom disse to periodene; snart vil dere skjønne hvorfor. Det faste moderne –
min første akt – strakk seg fra tidlig 1900-tall til omtrent 1970, preget av
krisetid, krig og gjenoppbygging (B). Dette framkalte faste grep i politikk og
samfunn, en myndig stat og store fortellinger som skulle forandre verden. Det
blomstret sterke overbevisninger, og det vokste fram store folkebevegelser –
knyttet til avholdssak (B), norskdom (B), religion (B) og politikk (B). Det ble
marsjert begeistret under fanene og agitert heftig (B), men overbevisningen
kunne ta farlige spor, og kunne bli pervertert til autoritære ideologier (B),
herunder Holocaust (B). Men Holocaust ville ikke vært mulig uten en annen
faktor, effektiviteten i moderne teknologi, brukt i den store saks tjeneste. Dette
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potensialet ledet også inn på andre spor (B) – uavhengig av politiske systemer –
og kunne skape rene utopiske forestillinger om framskrittet og det perfekte
samfunn. Også her hjemme var det tilløp til slik tenkning; etter krigen var vi
nesten på vei inn i himmelen (B). Forestillingen om framskrittet har aldri lyst
klarere (B), og tilliten til menneskelig fornuft har aldri stått sterkere (B,B).
Troen på opplysning blomstret (B), og tanken om menneskets danning stod
sentralt (B).
Et framtredende fenomen under det faste moderne var iveren etter styring
av samfunnet og dets institusjoner, for ikke å si kontroll over borgerne. Aldri har
staten stått sterkere enn de første tiårene etter krigen, basert på planøkonomi (B)
og vekstpolitikk (B). I min barndom begynte vi å høste fruktene, både i form av
økt velstand (B) og velferd (B). Det ble tatt grep om folkehelsa (B), og sosial
boligbygging var i skuddet (B), i et samfunn preget av likhet – til og med for
kongehuset (B). Det var stabilitet i arbeidslivet (B), og alle var innforstått med at
velstand og velferd kostet og dermed forpliktet (B).
Men dette samfunnet kostet også på andre vis; det krevde oppslutning og
enhet, med dermed også tilpasning og underkastelse. Industrien krevde
arbeidskraft, og mange ville eller måtte flytte inn til byene (B). Men enheten
krevde mer: Samene måtte fornorskes (B), avvikere steriliseres (B), og tatere
normaliseres (B).
Og så var det skolen. Her var det ingen som trakk autoritetene i tvil (B),
det var orden i rekkene (B), samling om klasserommet (B), i det som etter hvert
framstår som enhetsskolens glansperiode (B). Men også her var enheten
krevende, og det oppstod en test- og målingskultur med tanke på hjelpe- og
sorteringstiltak (B). Denne perioden var institusjonenes gullalder (B). (B:Hvit)
Hvorfor går jeg så grundig inn på dette? Jo, for å vise at det faste moderne
utgjorde en høykonjunktur for det normative – les oppdragelse og danning –
med all sin visshet og fornuft, forestillinger om enhet og fellesskap, tillit til
autoriteter og klarhet i voksenroller. Ikke slik at det alltid går an å slutte seg til
retningen for dette normative, men de kulturelle forutsetningene utgjorde et
reisverk for normativ påvirkning. Desto verre var det når de samme idealene ble
pervertert – når visshet ble til meningsterror, styringsiveren ble til overgrep,
orden ble til mani, og tanken om likhet førte til ensretting. Politisk sett kunne
idealene trekke i retning av totalitære strømninger; i pedagogisk forstand
utgjorde de en invadering av individet. Alt dette er variasjoner over
”inderlighetens vildfarelse” (fritt etter Kierkegaard).
Det var ikke rart at det oppstod en reaksjon på disse utvekstene, og denne
reaksjonen ble understøttet av andre strømninger som vokste fram etter andre
verdenskrig. Ikke bare ble det fred i Europa, også økonomien skjøt fart. Liberale
og demokratiske strømninger vant terreng. Og etter at den mest tyngende
gjenoppbyggingen var over, kunne veksten kanaliseres over i privat forbruk, og
vi kunne omsider lene oss tilbake. Staten kunne løsne på grepene – og så kom
markedsøkonomien og nyliberalismen. Til sammen konstituerer dette det
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flytende moderne – som i store trekk faller sammen med det andre kaller
postmoderne – med et tidsskille omkring 1970. Det er klart for andre akt (B),
som strekker seg inn i vår tid.
Allerede på 1950-tallet kom rockeopptøyene (B), et varsel om at noe var i
emning. Men det store omdreiningspunktet er studentopprøret i 1968 – så lenge
vi holder oss til den ideologiske verden. Uroen i gatene (B) var knyttet til en
tydelig samfunnskritikk, rettet mot urettferdighet og maktstrukturene som lå
bak, med frigjøring av undertrykte og utbyttede som mål. Den politiske
aksjonismen blomstret (B), og hele den rådende utvikling ble satt under debatt
(B). Men det var et også et annet ungdomsopprør (B), med en noe annen retning.
Det hadde mer form av en kulturkritikk, og vendte seg mot massesamfunnet,
preget av konsumjag og kommersialisering. Her stod personlig frigjøring i
sentrum – ikke den politiske – og det var mange som ville prøve ut en ”ny
livsstil” og radikale alternativer (B). Så kom New Age (B), der en begynte å
tvile på gamle sannheter, fornuften ble erstattet av følelser, og enhetstanken
begynte å gå i oppløsning. En positiv side ved dette var en ny toleranse overfor
avvikere (B) og større aksept av kulturelt mangfold (B).
Men så kom det sterkere krefter i sving (B), og opprøret forstummet. For
nyliberalismen hadde kraft i seg til å avstøte samfunnskritikken – og det
politiske potensialet som lå der. Meningene forsvant, og den politiske interessen
sloknet (B). I den nye tid etterspurte vi opplevelser og underholdning (B), ikke
opplysning. Tvetydighet overtok for klare standpunkter (B); også studentene
kunne lene seg tilbake (B). Og snart kom narsissismen (B) – selvbeundringen –
og jappekulturen – speilingen i penger. Samtidig maktet nyliberalismen å
absorbere mye av kulturkritikken og alternativbevegelsen, som tilpasset seg
trendene og snarere inngikk allianse med markedet. I nyliberalismens tidsalder
passet det som hånd i hanske med individuelle muligheter, både som autentisitet
(B) – vær deg selv – og selvkonstruksjon (B) – du er den du vil være. Ja, det ble
rom for ren selvdyrkelse (B), og det vokste fram forestillinger om full
selvtilstrekkelighet (B). I møte med markedets fristelser ble konsumkritikken
omgjort til konsumentfrihet, muligheten til å velge blant flest mulig alternativer
(B). Konsumet kunne nå tilpasses individuelle behov (B), det oppstod en ny
retorikk (B) og nye drømmer (B) (nederst) – i kontrast til andres virkelighet
(øverst). Men også lettheten kan være tung å bære (B).
Under markedets krav kommer forventningen om løpende nyskaping og
endring (B), ikke bare av produksjon og arbeidsforhold, der endring og
omstilling blir gjort til et spørsmål om kompetanse (B), men også av selve
personligheten (B), som ikke lenger handler om kjerne, men om skjørhet. Men
alt dette koster, og vi møter tegn til frustrasjon under trykket av muligheter (B)
og slitasje under byrden av løpende usikkerhet (B). Noen ganger blir det til
sykdom; dette ser ut til å ramme de unge hardest (B).
Under det flytende moderne svekkes den nasjonale enhet til fordel for
nisje- og subkulturer (B); samtidig hever det seg kritiske røster mot enhetsskolen
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(B). Den økonomiske og sosiale ulikheten øker (B), og det blir reist spørsmål
ved selve velferdsstaten (B).
Og hva med skolen? Slik alle autoriteter svekkes under det flytende
moderne (B), gjelder dette også læreren. Det normative anslaget som lå i
radikalismen på 1970-tallet forstummet under frihetslengslene og angsten for det
autoritære. Begrepet oppdragelse ble erstattet av sosialisering – som jo handler
like mye om sosial tilpasning som om verdimessig forankring. Nå oppstår
dialogpedagogikken (B), og selvforvaltningen brer om seg (B). Det forhandles
om det meste, og curlingforeldrene dukker opp (B). Åpenhet i pedagogikken
forenes med åpenhet i tid og rom, med åpne skoler (B), oppløsning av
skoleklassene (B) og innføring av fleksitid (B). Samtidig øker kritikken mot
skolen (B) (B: Hvit)
Alt i alt må en si at det flytende moderne – under nyliberalismens
herredømme – gir vanskelige kår for oppdragelse og danning. For det første
altså autoritetenes sammenbrudd. ”Don’t follow leaders”, sang Bob Dylan. Og
selvfølgelig var det grunn til advarselen. Men vi slo kanskje barnet ut med
badevannet. Det ble vanskelig å snakke om autoritet uten at det ble kalt
autoritært, vanskelig å etterlyse moral uten å bli anklaget for moralisme, og all
tale om personlig moral ble angrepet som apolitisk og høyredreid. Men det
fantes allerede den gangen andre røster: Pedagogen Erling Lars Dale var tidlig
ute med å peke på ”ettergivenhetens pedagogikk”, og landsfaderens sønn – Rune
Gerhardsen – provoserte mange med sin kritikk av ”snillismen”. Men ingen
stilte spørsmålet: Hvilken autoritet trenger vi?
Også frihetsbegrepet endret karakter. Det humanistiske idealet – frihet fra
undertrykking og retten til meningsytring – ble nå knyttet til valgmuligheter,
krav og rettigheter. Og det ble vanskelig å etterlyse grenser uten at det ble
oppfattet som underkuelse. Ingen spurte: Hvilken frihet er det vi trenger?
Det tydeligste trekket er likevel selvets ekspansjon – fra nøkterne begreper
(selvinnsikt, selvtillit, selvstendighet) til mer og mer svulmende oppfatninger av
selvet. Det er grunn til å spørre: Hvor mye tåler fellesskapet av selvdyrkelsen?
Hvor mye tåler naturen av vår utfoldelse? Hvor mye tåler økonomien av kravene
våre? [På toppen kommer relativiseringen av verdier, oppløsning av
enhetsfølelsen og markedets herredømme.]
Summen av disse trekkene ved det flytende moderne kom til å bety at det
normative tapte terreng, spesielt i samfunnsetisk forstand. I denne forstand er det
også en lavkonjunktur for oppdragelse og danning.
Én ting er hovedstrømningene, noe annet er utvekstene. Det gjelder også
for det flytende moderne. Tvilen og ambivalensen kan bli til likegyldighet,
friheten bli dyrket inntil egoisme, fleksibilitet bli til kaos, endringsiveren ende i
utmattelse og dyrkingen av ulikhet legitimere den sterkestes rett.
Legg merke til at jeg bruker presens. For det flytende moderne er slett
ikke en avsluttet epoke. Det lever i beste velgående, men gjennom det siste tiåret
har det vokst fram en reaksjon, og vi ser konturene av et mentalitetsskifte, i
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retning av det jeg kaller en ny fasthet. Kanskje er vi inne i en tredje akt (B). Den
er preget av uro ved det flytende, kritikk av relativismen, oppgjør med
snillismen og erkjennelse av betydelige samfunnsproblemer. Dette får oss til å
søke fast grunn, vi innser at det må stilles krav til oss, og aksepterer en større
grad av styring og kontroll i samfunnet. Men det er en salig blanding av faktorer.
For det første ser vi en ny jakt på visshet. Det blir slått ned på synsing og
omtrentelighet; nå er det objektivitet og evidens som teller. Verden skal forstås
som biologi, ikke som kultur. (B) Menneskelige egenskaper er et resultat av arv
og gener, mindre bestemt av miljø eller ytre faktorer. (B) Naturvitenskapene
vinner; humaniora sliter. (B) Og vi har fått et utall av programmer i radio og TV
som skal bringe oss sann kunnskap og opplyse folket: Hjernevask, Brille,
Folkeopplysningen og Harde fakta (B).
Mest av alt er den nye fastheten knyttet til økonomiske vurderinger og
effektiviteten i produksjon og tjenester. (B) Det ytrer seg i en merkelig blanding
av frihet OG kontroll – gulrot og pisk – også kalt målstyring eller New Public
Management (NPM). Det er en merkelig hybrid, som avspeiler både kontinuitet
og endring i forhold til det flytende moderne. Kontinuitet i form av friheten:
Selv om målene bestemmes utenfra og andre stiller krav, står du fritt i hvordan
du vil oppfylle dem, i fri konkurranse med andre. Mulighetene er dine! Derimot
blir resultatene sjekket og vurdert på alle vis. Nyliberalismens angst for politisk
styring og byråkrati har blitt til et kontrollbyråkrati uten sidestykke. Markedets
usynlige hånd iført jernhanske. Denne utviklingen har for lengst nådd akademia
og offentlig tjenesteyting. (B). Ikke bare skal det produseres mer; vi anklages
også for å kreve for mye. (B)
Fra andre hold reises det kritikk mot målstyringen (B), og mange steder
tyr folk til gatene (B) for å protestere mot resultatene av gjeldende økonomisk
politikk. Spørsmålet om frihet og styring forfølger oss – fra det personlige til det
politiske planet.
Samtidig oppleves samfunnet som mindre trygt enn tidligere. Kravet om
orden i gatene er blitt sterkere (B), og overvåkningen tiltar (B). Etter 22. juli har
det skjedd en tilstramming i rettspsykiatrien, og kravene til straffeutmåling
skjerpes. (B) Det skal bli verre å slippe unna.
Innvandringsdebatten er et eget tema. Nå vil også Arbeiderpartiet stille
krav til innvandrerne (B), og angsten for det fremmede er på vei tilbake (B).
Venstresiden er tatt på senga, og de strever nå med å posisjonere seg innenfor
den nye fastheten. (B) Også samiske rettigheter begynner å trekkes i tvil (B).
Jakten på en ny nasjonal enhet har begynt, og det har oppstått en debatt om hva
som kan binde et mangfoldig samfunn sammen (B). Tanken om en kulturell
kanon – som allerede eksisterer i Danmark – har blitt reist også i Norge (B).
Dermed kan vi fort nærme oss nasjonalistiske holdninger (B), tradisjonelt sett
høyresidens perspektiver. Fra andre hold pekes det på det som forener oss i
mangfoldet, og at det er et borgerfellesskap vi trenger (B), basert på felles
rettigheter for alle statsborgere.
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Men så var det skolen. Det går godt an å se Kunnskapsløftet som en del av
den nye fastheten (B), Kristin Clemets skolereform fra 2006. Lenge hadde
venstresida vært unnfallende i autoritetsspørsmål og fraværende i
kunnskapsdebatten, og høyresida kunne ta over premissene for reformen og
trendene i skolen.
Under forberedelsene til reformen var det mye snakk om strengere krav,
og retorikken har siden tatt preg av dette (B). Trekk ved skolereformen minner
da også om NPM, i det minste praksisen og holdningene som har oppstått i
kjølvannet. Resultatene har kommet i forgrunnen (B), og kontrollbyråkratiet
vokser (B). Det gjør også uroen over utviklinga (B), og antallet av dem som
faller utenfor, øker (B). Prestasjonskravene og målingsiveren trenger seg lenger
og lenger nedover i systemet (B). Disiplin er blitt honnørord, og det raljeres over
tidligere pedagogiske idealer (B). Ja, det snakkes til og med om straff i skolen
(B), og det blir krevd skjerpet vakthold i skolegården, for å komme mobbing og
bråk til livs (B). Kritikken øker mot åpne skoler og baseskoler (B,B), og fleksitid
møter motstand (B). Ikke minst har reformtrettheten seget inn over
skoledebatten. (B)
I dette landskapet – den nye fastheten – har det våknet en ny interesse for
danning (B), herunder oppdragelse. Er det slik at vi står overfor en ny
høykonjunktur for det normative? (B:Hvit) På sett og vis rekonstrueres trekkene
ved det faste moderne: visshet, autoritet, fellesskap – og dermed noen
forutsetninger for danningen – på godt og vondt. På nytt ser vi at
samfunnsproblemene tårner seg opp, slik det var tilfelle under det faste
moderne, og alvoret siger inn over oss. Noen er mest opptatt av den økonomiske
nedturen – her er Norge unntaket. Andre er mer bekymret over miljøproblemer
og kulturkonflikter. Skal slike problemer løses, krever det både kunnskap,
dømmekraft og ikke minst handlekraft – som deler av en rekonstruert danning,
På den andre side: Ser vi ikke også konturene av en ny positivisme, det vil
si troen på evige sannheter – nye autoritære strømninger, det vil si aksept av
harde virkemidler – og ny fremmedfrykt og kulturell tillukking – med andre ord
utvekster vi kjenner igjen fra det faste moderne? Med andre ord: Hvilken fasthet
er det vi trenger? Bare for å antyde farene: Vi trenger ikke en ny
menneskeforståelse der alt blir gjort til natur, arv og skjebne; det vekker
ubehagelige minner. Vi trenger ikke et nytt press på normalitet og enhet på
bekostning av mangfold og toleranse. Vi trenger ikke en betoning av
produktivitet på bekostning av humanitet, verken i næringsliv eller skole. Den
nye fastheten må ikke bli til hardhet eller brutalisering. Dette er konturene av
viktige teamer i oppdragelse og danning.
[Posisjonering]
Så langt om mentalitetshistorie og konjunkturene for oppdragelse og danning.
Nå skal jeg forsøke å posisjonere meg innenfor dette landskapet.
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Kontinuitet eller brudd? Felles for begrepene oppdragelse og danning er
at de har å gjøre med hvordan barn og unge påvirkes og formes i hjem, skole
(herunder barnehagen) og samfunn. Oppdragelsen starter tidlig, er preget av
asymmetri mellom barn og voksne og er av normativ karakter, det vil si at den
innebærer overføring av klare verdier, mest i hjemmet, men også i skolen.
Danning er noe vi mer forbinder med skole og utdanning, med mindre normativt
preg; like fullt vil jeg si at danningen starter med oppdragelsen – og at det
normative også bør ha en plass i danningen.
Individ eller samfunn? Når det gjelder oppdragelse, er det vanlig å tenke
på forming av atferd – god oppførsel – og stimulering til utvikling – av sunne
barn. Mentalhygieniske og psykologiske aspekter ved oppdragelsen har stått
sterkt. Men oppdragelse må også handle om relasjonene til og ansvaret overfor
andre. Danning kan dreie seg om bygging av identitet og autentisitet hos den
enkelte, men må også være rettet mot forpliktelsene overfor samfunnet og
ansvaret for den verden vi lever i. Det står og faller med at oppdragelse og
danning rører ved den enkelte, men det skjer i en sosial sammenheng, og kan ha
samfunnet som mål. I et samfunnsetisk perspektiv er målene både personlig
ansvar og politisk danning.
Tradisjon eller fornyelse? Danningsbegrepet er blitt knyttet til klassiskhumanistiske idealer (Bildung), nasjonale prosjekter, finborgerlig etikette eller
rett og slett skolens allmenndanning, som har handlet mer om bredde enn om
retning – og i dag: om kompetanse mer enn om moral. Vi trenger sårt til
fornyelse og aktualisering.
Tilpasning eller motstand? Vel kan en argumentere for forankring,
tilhørighet og overføring av kulturelle verdier. Men danningen skal også skape
uro og motstand. En danning som innebærer konfliktfri tilpasning, er ikke mye
verdt.
Nytte eller danning? I antikken prøvde en å forene det sanne, det skjønne
og det gode – altså viten, estetikk og moral. Hvis en søkte sannhet og dyrket
skjønnheten, ville en også gjøre det gode. Vi vet hvordan det gikk; rasjonaliteten
ble splittet opp gjennom det moderne. Men mange bekymret seg over dette. Max
Weber innførte begrepet verdirasjonalitet, som han mente kunne stå i motsetning
til en ren vitenskapelig fornuft. Habermas skiller mellom tre former for fornuft:
1) den moralsk-praktiske – ansvaret for våre handlinger 2) den estetiskekspressive – opplevelser og uttrykk – og 3) den kognitiv-instrumentelle – det
beregnende og kalkulerende – altså nytten. De to første sidene ved fornuften har
tapt terreng; den instrumentelle fornuften står som vinner.
Moderniteten i seg selv er angrepet for en mentalitet om at hensikten
helliger midlet, ja mange sosiologer hevder at de totalitære ideologiene dypest
sett baserer seg på dette. Eierne av fabrikkene som leverte ovner til Auschwitz,
godtok hensikten blindt og ivret for størst mulig forbrenningsevne. Byråkratene
under Stalin skydde ingen midler under den store utrenskningen. Men vi kan
finne mer nærliggende og aktuelle eksempler. Det stilles få spørsmål ved de
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etiske sidene ved dagens medisinske forskning, stilt overfor de mange fordelene.
En vil helst ikke se miljøskadene ved vareproduksjonen, så lenge produktene
anses som nyttige. Langt mindre bekymrer seg en seg for den økonomiske
veksten som sådan. Mye tyder på at konflikten mellom nytte og moral viskes ut
når økonomien settes under press. Slik også i dag: Nytte- og
produktivitetstrykket øker. Hva har dette å si for oppdragelse og danning?
[Hvor går skolen?]
Ikke minst er det grunn til å spørre: Hvor går skolen? La meg da peke på to
oppfatninger av danning, de materiale danningsteoriene, som betoner innholdet,
substansen og temaene – altså hva danningen skal handle om – og de formale
teoriene, som legger vekt på metodene, redskapene og ferdighetene – altså
hvordan danningen skal skje og praktiseres.
Gjennom de siste tiårene – påvirket av det flytende moderne – har det
formale hatt overtaket, med en forskyvning fra skolefagene i sentrum til vekt på
pedagogiske prosesser, hvilke metoder som kan lokke fram det beste i barnet og
hvordan undervisning bør organiseres – med en tilsvarende skepsis til pensum,
formidling og ”kateterundervisning”. Ikke bare har dette ført til at lærerne har
blitt faglig usikre, og trekker seg tilbake fra engasjert undervisning. I dette
perspektivet har også læringsinnholdet kommet i bakgrunnen – eller
kunnskapen, som kritikerne etterlyser. Men ingen av partene har vært særlig
opptatt av hvilken kunnskap det er snakk om, hvilken retning den skal ha eller
formål den skal tjene. Trendsetterne har hatt nok med sitt, kritikerne har talt med
samme tunge som NHO og Høyre og først og fremst etterlyst mer kunnskap og
strengere krav.
Dette var noe av bakgrunnsteppet for Kunnskapsløftet (L06). Da hadde
allerede Gudmund Hernes – før reformen i 1997 – slått fast at landet trenger
sterkere økonomisk konkurranseevne – og at dette også er skolens oppgave.
Tanken om Human Capital kom inn i skolepolitikken, og kompetanse ble
skolens nye mantra. Det skulle vise seg at kompetansemålene kom til å bli
knyttet til ferdigheter mer enn til det vi til vanlig forstår som til kunnskap. Og
ikke bare de grunnleggende ferdigheter (språk, matematikk, IKT). Med
samfunnsfag som eksempel: Ikke et ord om de to verdenskrigene, men derimot
mye om at elevene skal "beskrive, undersøke, analysere, utforske, forklare".
Ibsen er ute av norskplanene, mens det snakkes ivrig om tekstanalyse og
sjangrer. Å vite hvordan fikk forrang framfor å vite at; ferdigheter fikk forrang
framfor innsikt.
Selvsagt krever danningen begge deler. Ingen kan nekte for at danning har
grunnleggende ferdigheter som forutsetning, og at kommunikasjon, refleksjon,
dømmekraft og kritisk tanke må øves opp. Samtidig må vi spørre: Hva er
temaene vi skal kommunisere om, reflektere over og ta stilling til? Dette er
spørsmål jeg snart skal komme tilbake til.
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Men først litt om dagens realiteter. Det ligger et betydelig innslag av NPM
i skolens nye virkelighet. Vi har fått en kombinasjon av 1) klare mål
(kompetansekrav) – 2) stor handlefrihet og utstrakt konkurranse blant skoler,
lærere og elever – og 3) nasjonale prøver og omhyggelig kontroll av resultatene
– med tendenser til resultatlønn for lærere og rangering av skoler. Ikke bare har
denne kombinasjonen har ført til et kontrollbyråkrati som stjeler oppmerksomhet
fra skolens danningsoppgaver; den styrer også innholdet i undervisningen. Gitt
at dette skjer for å skaffe mer kompetanse for næringslivet, har nytten fått
overtaket – også i skolen.
Jo, det var på tide å stille strengere krav i skolen, men det er enda mer
grunn til å spørre: Hva er forskjellene på krav knyttet til danning og krav knyttet
til produktivitet og konkurranseevne? Dermed er jeg også tilbake til spørsmålet
om innholdet i danningen. Hvilken kunnskap er det vi etterspør?
[Innholdet]
Med andre ord: Hva er de viktige spørsmålene en samfunnsetisk danning skal
kaste lys over? Hvilke temaer og perspektiver vil vi skal prege danningen,
hvilke ”landemerker” er det som skal gjelde? Teoretikerne snakker om
”nøkkelproblemer” og om ”regulative ideer”. I boka vår heter det bærende
temaer, temaer som skal bestemme ikke bare innholdet, men også selve
retningen for danningen. Dette er perspektiver ut over det formelle planverket i
skole og utdanning, men ikke nødvendigvis i konflikt med dette. I en slik
tematisering ligger det normative like mye i utvalget av temaer som i
framhevelse av visse standpunkter. Snarere spør vi – i tilknytning til hvert tema:
Hva er de viktigste avveiningene, hvilke valg står vi overfor, hva står det i
mellom?
Våre hovedkategorier og bærende temaer er (B):
1) Økologisk danning
- Vern om liv
(respekt for liv og livsformer, sårbarhet og gjensidig avhengighet, gode
naturopplevelser og høsting av naturens goder)
- Erkjennelse av grenser
(naturgrunnlag og bruk av ressurser, naturens tålegrenser og bærekraft)
2) Økonomisk danning
- Vekst og kostnader
(mat- og vareproduksjon, innsatsfaktorer og utbytte, eksponentiell vekst,
målestokker for økonomi, miljø- og framtidskostnader, økonomityper, bedriftsog samfunnsøkonomi, finansøkonomi og realøkonomi)
- Arbeid og velferd
(forutsetninger for velferdsstaten, innsats vs. krav (yte vs. nyte),
produksjonskrav og slitasje, interesse- og klassemotsetninger)
- Fordeling av godene
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(interessekonflikter og forskjeller i samfunnet, skjevfordeling og urettferdighet,
likeverd og solidaritet)
3) Teknologisk danning
- Teknologiens dobbelthet
(nytte og ulemper, robusthet og risiko, kulturmessige konsekvenser,
verdimessige dilemmaer)
- Digitale medier
(meningsdanning og nettkultur, vurdering av informasjon og kilder, misbruk og
avhengighet, sikkerhet og risiko, kontroll og overvåkning)
4) Politisk danning
- Frihet og kontroll
(Hvilken personlig frihet er av det gode, og hvilken samfunnsmessig styring er
nødvendig? Frihet for noen – ufrihet for andre. Frihet i konflikt med likhet,
frihet som truer trygghet)
- Demokrati og deltakelse
(begrunnelse og historie, demokratiets institusjoner, ytringsfrihet og
ytringsansvar, betydningen av og trusselen mot det offentlige rom, betydningen
av det sivile samfunn)
- Rettigheter og plikter
(menneskerettighetene, krav vs. forpliktelse, ansvar overfor seg selv vs. ansvar
overfor andre)
5) Kulturell danning
- Identitet og fellesskap
(røtter og tilhørighet vs. mobilitet og mangfold, nasjonal enhet under press,
borgerfellesskap i et multikulturelt samfunn, kulturkonflikter og fremmedfrykt,
”verdenssamfunn” og globalisering)
- Kulturelle ytringer
(rikdommen i kulturens verden, kultur- og kunstuttrykk, kulturopplevelser og
deltakelse)
- Kulturell selvrefleksjon
(kulturhistorie, kulturarv, kulturkritikk, uro og oppbrudd)
Dette var altså de bærende temaene vi mener bør ha sin plass på alle nivåer i
opplæringen, også i høyere utdanning og innenfor profesjonsutdanning, ikke
minst lærerutdanning. Begreper som liberal arts (USA) og civic education peker
nettopp i denne retningen. Her hjemme er det flere og flere som snakker om
danning til medborgerskap. Nå gjelder det å sette ord på innholdet. (B:Hvit)
[Den menneskelige faktor]
Spranget er stort fra det som nå er sagt, til den vanskelige utøvelsen. En ting er å
argumentere for en samfunnsetisk danning, noe annet er å stå overfor mektige
trender, sterke kapitalkrefter, teknologiske føringer, en ustyrlig medieverden og
spriket mellom ulike kulturer. Tilsvarende er det et sprang fra døde prinsipper til
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levende mennesker. Foreldre kan spørre: Med hvilken rett kan jeg forme mine
barn? Og læreren kan tenke: Hvilket mandat har jeg til å påvirke elevene? Eller
mer generelt: Vi trenger en ny fasthet, men hvilken fasthet ønsker vi, og hvilken
fasthet er mulig?
Selvsagt handler det også om det pedagogiske systemet. Samfunnet kan
legge et helt annet normativt trykk på sine institusjoner enn det vi ser i dag, og
det er vel det jeg etterlyser, som ryggdekning for lærere og skoleledere. Like
fullt står og faller det med den enkelte, det gjelder både foreldre og lærere. Men
det er verken ønskelig eller mulig å praktisere autoriteten, forbildene eller
overbevisningen fra det faste moderne, legitimert av posisjoner, roller og
ideologier. Jeg ser for meg at vi må legitimere oss som voksenpersoner og som
lærere på en annen måte.
I mitt samfunnsetiske perspektiv ligger utgangspunktet i at foreldre og
lærere tar inn over seg de store utfordringene vår tid reiser. Kanskje er det også
her legitimeringen starter – ved at de unge ser at vi bryr oss. I dette perspektivet
er det ikke ”folkeskikk” eller ytre atferd som er målet, og midlene ligger ikke i
”stramme tøyler” og støyende inngrep. Snarere handler det om klare normer,
tydelige grenser og konsistens i holdninger, klart begrunnet og kommunisert.
Ikke minst skal det vises i måten vi – altså de voksne – opptrer på. Personlig og
moralsk integritet er noe helt annet enn en autoritær stil. Jeg tror barn og unge
legger merke til foreldre og lærere som selv er søkende, som er opptatt av sine
moralske valg og vurderinger, og som tør å snakke om det. De to partene skal
skape mening sammen; danning er et felles eksistensielt anliggende. Like
åpenbart som at læreren er avgjørende når det gjelder læring, er det at læreren er
til stede som menneske i elevens danning. Eleven skal merke lærerens nærvær
og kjenne trykket under møtet. Det må være nok ro og tid til at dette kan skje, og
nok kontakt ansikt til ansikt til at begge parter kan røres.
Ikke alle liker begrepet forbilde. Men som foreldre og lærere er vi
forbilder om vi vil det eller ikke. Og forbilde er noe mer enn modell. Vi snakker
om noe annet enn kopiering av atferd, med belønning eller sanksjoner som
virkemidler. Slik instrumentalisme er fremmed innenfor en samfunnsetisk
danning. Rollen som forbilde var lettere før, da forbildet kunne ha sin referanse i
tradisjon, religion, sedvane eller rolle. I dag er det få av oss som vet helt sikkert
hvordan vi skal velge og handle. Men denne tvilen må ikke bli til likegyldighet.
Jeg liker å kalle det: Visshet under tvil. Så vil jeg heller snakke med de unge
både om visshet og tvil.
[Dypere lag]
Vi nærmer oss de dypere lagene. Hør på Olav H. Hauge:
År ut og år inn har du seti bøygd yver bøkene,
du har samla meir kunnskap enn du treng til ni liv.
Når det kjem til stykket, er det so lite som skal til,
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og det vesle har hjartet alltid visst…
Vi innbiller oss at det går en direkte vei fra kunnskap og fornuft til ansvar og
handling: Når vi vet noe, handler vi deretter. Men dessverre er det ikke slik;
både kunnskapen og fornuften har sine grenser. Vi er bestemt av en masse andre
krefter, både utenfor og i oss selv. Samfunnskreftene har jeg vært inne på; vårt
eget indre har jeg latt ligge. Her er det plass for både følelser og fordommer,
trass og tro. Jeg skal bare slå fast at i siste instans må vi inn på ”hjärtats frågor”
– som filosofen Georg Henrik von Wright kaller det. Den danningen jeg ser for
meg, må ha store rom.
[Tillit og troverdighet]
For noen år siden hadde medlemmer av Natur og Ungdom stilt seg opp utenfor
Regjeringsbygningen, i protest mot utbygging på Mongstad uten CO2-rensing.
Da statsminister Stoltenberg kom, vinket og ropte han noe slikt som: ”Nei, så
flott at dere står her! Vi trenger slike som dere”. Da brøt lederen av NU,
Ingeborg Gjærum, ut i gråt. (B) Tilliten overfor og troverdigheten hos
statsministeren brøt sammen, og hun følte at hun ble gjort til gissel. Se, klovnen
gråter...
Enhver danning står og faller med tilliten til og troverdigheten hos det
potensielle forbildet, enten det er foreldre, lærere, næringslivsledere,
idrettsutøvere eller politikere.
Hva er så de unges alternativer, stilt overfor det mange oppfatter som en
usikker framtid. Likegyldighet eller engasjement? Mismot eller opprør? Nei,
danningen kan ikke bare være overlevering og tilpasning; den må like gjerne
være uro og motstand (B).
Hvis tilliten og troverdigheten hos de voksne svikter, kan motstanden ta
former vi ikke liker å tenke på. Den unge danske filosofen og økonomen Finn
Janning sier det slik, på vegne av generasjonen som skal overta verden, og han
skal få siste ord:
Modstand handler om at skabe et fundament, som en bedre verden kan
vokse frem af. Aldri som en blind troskab overfor en position […].
Snarere en konstant blottelse. Ingen forbedring finder sted uden denne
blottelse, der kræver stort mod. Al utvikling sker i kraft af en blottelse. En
åbenhed overfor det, som ikke er en selv, det ukendte, det fremmede. Det
vi ikke umiddelbart kan forstå, men vil forstå. Fordi det ukendte og
fremmede måske kan vise sig at skabe et bedre fundament, et tredje sted,
hvorfra kommende generasjoner kan skabe ny livsglede.
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