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Blandt de kristne dyder tro, håb og kærlighed 
udmærker håbet sig som en længsel efter 
en bedre fremtid. Modsat med frygten, den 
handler om at grue for en fremtid, man må 
forsøge at beskytte sig mod. Fremtiden er kort 
sagt ikke forudsigelig. Derfor må man stille 
sig tilfreds med klichéens klogskab; at håbe 
det bedste og frygte det værste. Imidlertid er 
det sådan, at europæere – herunder danskere 
som de er flest – lægger mere vægt på frygten 
end på håbet. Europæere skifter ikke sådan 
bare fra frygt til håb, men måden at frygte på 
ændrer sig. 

Den hollandske sociolog Cas Wouters’ 
studier af følelser i bogen Informalization. 
Manners & Emotions since 1890 peger på, at 
der siden 2. verdenskrig har fundet en kulturel 
forandring sted: I de vestlige demokratier 
er vi gået fra en hierarkisk social struktur til 
en social struktur styret af egalitære idealer. 
Det ændrer også måden at udtrykke følelser 
på. Mens det under en mere hierarkisk social 
struktur er vigtigt at undertrykke bestemte 
følelser, så bliver det under lighedsidealernes 
dominans acceptabelt at udtrykke dem. For 
eksempel ville amerikanske piloter under 
Golfkrigen godt bekræfte deres frygt, hvilket 
Wouters vurderer som en umulighed for 
en pilot under 2. verdenskrig; det vil sig i 
en periode, hvor autoritet og kollegialt pres 
forhindrede frygten i at komme til orde 
offentligt. Men under de aktuelle vilkår 
bliver det i stigende grad accepteret, at den 
enkelte udtrykker sine helt egne følelser: Vi er 
kort sagt gået fra en person domineret af et 
samfundsmæssigt overjeg til en person, som 
forhandler med sit overjeg med henblik på at 
føle sig fri, naturlig og autentisk.     

I en dansk sammenhæng genfinder vi 
lignende kulturelle forandringer i skoleud-
viklingen efter 2. verdenskrig. I 1950’erne 
holder vi skole for at skabe et lykkeligt 
barn, i 1970’erne for at danne demokratiske 
medborgere, og i 1990’erne står elevens 
personlige udvikling og læring i centrum. 
Måske kan man på den baggrund formulere 
skolens opgave til at være følgende: Skolen 
skal sørge for, at eleven får ’tillid til egne 
muligheder’ – det, jeg kalder en følelse af 

personligt selvværd – når vedkommende tager 
ansvar for egen kompetenceudvikling. Ikke 
alle mestrer kunsten at kombinere det at føle 
sig godt tilpas med at klare sig godt fagligt, 
men hvad vægter vi højest, og hvad værner vi 
mest om?

 Spørgsmålet er, om forældre og lærere 
ikke frygter mere for det enkelte barns tab 
af selvværdsfølelse og mindre for, at 
danske elever klarer sig dårligt i den næste 
PISA-undersøgelse. Vil vi ikke hellere sende 
kedsomheden til Kina end at udsætte danske 
elever for alt for mange – selvværdsnedbry-
dende – faglige anstrengelser? Står værdien af 
selvværd ikke over den enkeltes markedsværdi 
i nationens tjeneste? Selv om selvværd og 
faglige anstrengelser ikke nødvendigvis er 
hinandens modsætninger, er det med andre 
ord en overvejelse værd, om politikeres tale 
om national frygt, skam og skuffelse over 
dårlige danske PISA-resultater overhovedet 
siger os noget – eller nok – når fokus er på 
den enkeltes selvværd. 

Under alle omstændigheder kan vi 
konstatere, at vi aktuelt har at gøre med to 
konkurrerende frygt-forhold, men også med 
to forskellige måder at skamme sig på. Den 

ene skam er defineret ved, at den enkelte elev 
ikke har et tilstrækkeligt selvværd. Den skam 
afvikler pædagoger gennem den professionelle 
kærlighed, vi kalder ros og anerkendelse. Den 
anden skam er den nationale, den arbejder 
mange politikere på at få os til at føle mere for. 
Lykkes politikerne med dette nye nationale 
projekt, bliver resultatet en bedre balance 
mellem individ og fællesskab – og en sådan 
balance vil manifestere sig ved, at dansk pæ-
dagogik kommer til at handle mindre om tro, 
frygt og kærlighed til gavn for den enkeltes 
selvværd, og mere om en sekulariseret dansk 
udgave af de kristne dyder: Frihed, lighed og 
broderskab, der er til gavn for fagligheden i 
skolen og for folkelig konkurrencekraft. 
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Spørgsmålet er, om forældre og lærere ikke 
frygter mere for det enkelte barns tab af 

selvværdsfølelse og mindre for, at danske elever 
klarer sig dårligt i den næste PISA-undersøgelse. 
Vil vi ikke hellere sende kedsomheden til Kina 

end at udsætte danske elever for alt for mange – 
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