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DANNELSE KAN IKKE 

SÆTTES PÅ FORMEL



HISTORIEN OM EN TRILOGI

Hvad er galt med tidens 

udviklingstvang?

Findes der 

grundlæggende etiske 

ståsteder? 

Hvordan skal vi indrette 

os for at kunne stå fast 

på etiske ståsteder?



DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL



 Individualisering

 Sekularisering

 Inderliggørelse

 Patologisering

 Instrumentalisering

 Social acceleration

 Mangel på resonans

DANNELSE I EN ACCELERERENDE KULTUR:

SAMFUNDSMÆSSIGE MEGATENDENSER



 Samfundstype Industr isamfund Forbrugersamfund

”Fast” modernitet ”Flydende” modernitet

 Selvforståelse Det stabile selv Det fleksible selv

 Kerneværdi Ejerskab, besiddelse Forbrug, oplevelse

 Livsudfordring Kontrol lere begær Træffe valg

i  en forbudskultur i  en påbudskultur

 Patologier Neuroser Depressioner

 Uddannelse Kvalifikationer Kompetencer

 Arbejdsforståelse Karriere Jobs

Protestantisk At være sin egen 
arbejdsetik virksomhed

 Psykologier Psykoanalyse, Humanistisk psykologi ,

behaviorisme posit iv psykologi

SAMFUNDSMÆSSIGE FORANDRINGER



Oplevet hastighedsforøgning

 Fra rødder til fødder

 Fra pilgrimmen til turisten som identitetsmetafor

 (Selv-)udvikling som privilegium, ret eller tvang?

DEN ACCELERERENDE KULTUR



SELVUDVIKLING SOM ANTIDANNELSE?



 Dannelse som ”højnelse til humanitet gennem kultur” 

(Gadamer)

 Tilegnes udviklingspsykologisk gennem ”zonen for nærmeste 

udvikling” (Vygotsky)

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

tages ud af funktion (Rømer)

 Indebærer en forståelse af fænomeners egenværdi – modsat 

instrumentalisme og opportunisme

 Målet er at blive et praktisk fornuftsvæsen ( MacIntyre) – eller 

et selv (i Kierkegaards forstand)

EN TILGANG TIL DANNELSE



MERE OM DANNELSENS MÅL

 Vi ønsker ultimativt ikke, at børn og unge gør det 

rette, fordi vi ønsker det, men fordi det er det rette 

at gøre (hvad enten vi ønsker det rette eller ej)!

 MacIntyre (1999): At blive uafhængigt, praktisk 

fornuftsvæsen

 Dannelse som fordybelse i noget andet end sig selv: 

Fra selvudviklingens ”hvem er jeg?” til dannelsens 

”hvad er jeg en del af?” → Fællesskaber

 Kierkegaard (1849): At blive et selv



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 IDEHISTORISKE KILDER:

ATHEN OG JERUSALEM



KEND DIG SELV – SOM MENNESKE!



HOMO SAPIENS

– MENNESKET SOM ART



HOMO RATIONALIS

– MENNESKET SOM FORNUFTSVÆSEN



HOMO SENTIMENTALIS

– MENNESKET SOM FØLELSESVÆSEN



HOMO SOCIUS

- MENNESKET SOM (ANTI-)SOCIALT VÆSEN

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/3h/dk/p03hdk7l.jpg


HOMO FUTURIS

- FREMTIDENS MENNESKE



HOMO RELIGIOSUS

- DET TROENDE MENNESKE
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RESPEKTBALANCEN

Hvis man slår på folk, der er faldet, så bliver 

de afmægtige (skabelse af hjælpeløshed) 

(DESPEKT1)

Hvis man aer folk, der er faldet, så bliver de 

liggende (offer- og klientgørelse) (DESPEKT2)

Hvis man tilbyder en hjælpende hånd til folk, 

der er faldet, så kan de rejse sig op (RESPEKT)


