
Opdragelse og uddannelse har gennem historien været båret af håb om frelse, 
fremskridt, frihed og lighed. I dag er frygten blevet drivkraften, når dansk 

uddannelsespolitik udformes til lyden af dommedagstrompeter, der blæser 
til advarsel om farerne for national fortabelse i den globale konkurrence. 

Lektor Jens Erik Kristensen fortæller om pædagogikkens historie mellem håb og frygt.
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ARVESYNdEN
Kristendommens indfly-

delse på pædagogikkens 
historie er tvetydig. Med 

arvesynden skal håbet om 
frelse i det hinsides ind-
løses gennem frygt og 

tugtelse i det dennesidige.
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Af Carsten Henriksen

F 
ornuften har trange kår i 
klasserummet. Klasserummet 
er nemlig først og fremmest 
et emotionelt rum, hvor vi 
i mikroskop kan observere 

menneskelige følelser og affekter. Fra glæde 
og nysgerrighed over afmagt og vrede til 
medlidenhed og omsorg. Hvilke følelser der 
dominerer, og hvordan de påvirker atmosfæ-
ren i rummet, er afgørende for, hvad barnet 
får ud af undervisningen. 

Dette luftlag af irrationelle følelser og 
stemninger, der indhyller de pædagogiske 
processer, bliver overset i uddannelsespolitik-
ken, selvom de bestemmer de præstationer, vi 
tror, vi kan måle, veje og teste ud fra rationelle 
parametre. Uddannelsespolitikken viser sig 
dog på sin side selv at være styret af følelser 
– først og fremmest af frygt, mener Jens Erik 
Kristensen, lektor og institutleder på DPU, 
Aarhus universitet.  

I lighed med den franske politolog 
Dominique Moïsis ide om ’følelsernes 
geopolitik’ mener Jens Erik Kristensen, at 
man også kan tale om geopolitiske følelser 
og stemninger i uddannelsespolitikken. 

”Den vestlige verdens uddannelsespolitik 
er langt hen ad vejen drevet af frygt – frygt 
for globalisering, frygt for at miste magt, job, 

velstand og velfærd – hvor den østasiatiske 
derimod er drevet af håbet om at opnå, det vi 
frygter at miste.”   

et nært forestående onde
”Frygt er en ulystbetonet følelse af uro, der 
udspringer af en forestilling om et nært 
forestående ødelæggende eller smertefuldt 
onde”. Sådan definerer den græske filosof 
Aristoteles frygt i sin lærebog om ’Retorik’ fra 
300-tallet f.v.t. At appellere til folks følelser var 
en af de måder, hvorpå den gode taler kunne 
overbevise sine tilhørere. Den samme appel 
til følelsen af frygt finder vi i dag, når der 
argumenteres for uddannelsespolitiske tiltag, 
mener Jens Erik Kristensen. 

Sindbilledet på dette ser han i den frygt, 
daværende statsminister Anders Fogh 
Rasmussen fremmanede efter sit besøg i Kina 
i 2004. ”Som den vestlige verden i slutningen 
af 1950’erne fik sit ’Sputnik-chok’, der for 
alvor satte fokus på uddannelse og forskning, 
fik Fogh i 2004 sit ’Shanghai-chok’. Siden 
da har Kina vækket vores frygt for at blive 
løbet over ende i den globale konkurrence. 
Danmark er nødt til at tage udfordringerne 
fra øst meget alvorligt, og når vi ikke kan gøre 
det billigere end kineserne, må vi gøre det 
bedre, som han besværgende gentog det i sin 
tale til Venstres landsmøde få uger efter. En 
lignende frygtens patos kunne man for nylig 

høre i Obamas State of the Union tale, der 
markerede overgangen fra ’håbets Obama’ til 
’frygtens Obama’.” 

Anders Fogh Rasmussen forsøgte dog også 
at berolige os i sin tale: ”Jeg vil ikke vil blæse 
i dommedagstrompet”, lød det. Ikke desto 
mindre var det måske det, han gjorde. I hvert 
fald er dommedagsstemningen til at få øje 
på i det seneste årtis uddannelsespolitiske 
diskussioner: Hvor længe går der, inden de 
østasiatiske lande overhaler os og sætter os 
definitivt af? 

arvesyndens forbandelse
Dommedagsfrygt finder man også i 
kristendommen – men den blander sig med 
et håb om frelse. Derfor er dens indflydelse 
på pædagogikkens historie tvetydig, mener 
Jens Erik Kristensen. På den ene side er 
kristendommen håbets religion med sine 
forestillinger om nåde, frelse og forløsning 
i det hinsidige. På den anden side kan man 
kun gøre sig håb om frelse i det hinsidige, 
hvis frygten er drivkraften i det jordiske liv: 
Frygten for fortabelse og frygten for den 
tugtelse, der er straffen for at gå gale veje. 

Fra kirkefaderen Augustin i det 5. 
århundrede til reformatoren Martin Luther i 
1500-tallet spiller forestillingen om arvesyn-
den også en afgørende rolle i pædagogikken. 
Mennesket fødes som et syndigt væsen. 

EN 
håbløS 

PæDAGOGIK

›
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Det har allerede skyld på sig, fordi det som 
menneske har andel i den ur-synd, der blev 
begået af Adam og Eva, da de dristede sig til at 
spise af kundskabens træ. Derfor er der i det 
jordiske liv noget, der skal knægtes for at man 
kan gøre sig håb om Guds nåde og frelsen i 
det hinsidige. Det er her, frygtpædagogikken 
kommer ind med sit arsenal af afretning, 
spanskrør og tugtelse af børn, der ikke har 
lært deres salmevers udenad eller terpet 
Luthers lille Katekismus grundigt nok, 
fortæller Jens Erik Kristensen.  

”Når man ser på den måde, skolen udviklede 
sig på efter Luther, kan man tale om en frygtpæ-
dagogik, der gjorde skolen til et sted for tugtelse, 
ydmygelse og forsømte forår – uanset hvilke 
politiske ideer man havde om, at formålet med 
skolen var at gøre eleverne til gode kristne eller 
oplyste statsborgere”, siger han. 

Håbet om humanitet
Den moderne pædagogik opstår i 1700-tallet 
med den tanke, at mennesket kan forme sig 
selv og ikke blot er et præfabrikeret element 
i Guds billede. Man tror ganske vist stadig 
på ham og bestræber sig på at være from og 
dydig. Men det er nyt, at opdragelsen skal tage 
afsæt i menneskets egen natur.

”Pædagogikken er styret af håb: Det, man 
håber på, svinger fra teori til teori, men 
grundlæggende har 1700-tallets pædagogiske 

teorier det til fælles, at de ser fortrøstnings-
fuldt på mennesket: En gylden og civiliseret 
fremtid er i vente, hvis mennesket gennem 
opdragelse og undervisning hjælpes til at 
udvikle sig i overensstemmelse med sin natur”, 
fortæller Jens Erik Kristensen.

Hos Jean-Jacques Rousseau – hvis klas-
siker ”Emile eller opdragelsen” udkom 
i 1762 – skal barnet lære i et harmonisk 
forhold mellem sine tre læremestre: naturen, 
tingene og menneskene. Det lille barns kim 
af naturlighed er et uspoleret gode, der 
skal forløses, ikke knægtes. Hos Rousseau 
bæres opdragelse af håbet om det naturlige 
menneske med et harmonisk forhold mellem 
evner, erfaringer og handlinger. Derfor er det 
vigtigt, at barnet ledes af sine naturlige anlæg 
og lærer af egne erfaringer. 

Også Immanuel Kants forelæsninger om 
pædagogik fra 1780’erne vidner om stor 
optimisme på opdragelsens og menneske-
hedens vegne. Gennem opdragelse vil den 
menneskelige natur kunne udvikles til det 
stadigt bedre, og det vil bane vejen for intet 
mindre end en lykkeligere menneskeslægt.

Oplyste borgere
Den moderne pædagogiske diskurs kende-
tegnes ved, at den opdager naturen – først og 
fremmest barnets natur - og lægger afstand til 
kristendommens forestilling om arvesynden. 

”Den fødes med håbet om, at vi gennem 
pædagogiske foranstaltninger kan gøre men-
nesket til det, det af natur kan blive - nemlig 
et frit væsen. At mennesket kan realisere sin 
perfektibilitet ved at forløse de potentialer, det 
har i kraft af sin menneskenatur. Men som 
Kant gør opmærksom på, kan friheden ikke 
udvikles uden en vis tvang og disciplin. Et 
paradoks, der forklarer, hvorfor skolen på den 
ene side kan have dannelse, myndighed og 
humanitet som mål, mens den på den anden 
side gør brug af alle de frygtpædagogiske 
midler, vi kender som Den sorte skole”, siger 
Jens Erik Kristensen. 

Den første danske skolelov fra 1814 ligger 
på linje med Kants overvejelser over, hvorfor 
vi skal have offentlige skoler: Det skal vi, 
for at vi kan blive oplyste statsborgere i et 
oplyst demokrati. Den moderne pædagogik 
overtager kristendommens håb i sekulariseret 
form: Vi er ikke henvist til den himmelske 
nåde, men kan som mennesker ”frelse” os selv 
gennem opdragelse og uddannelse. Men også 
i sin sekulariserede form betjener håbet sig af 
frygten som instrument:

”Som Michel Foucault påpeger i ”Over-
vågning og straf”, så har oplysningens store 
idealer om frihed, menneskerettigheder og 
demokrati været pisket ind med disciplinære 
forholdsregler. Ideen om det frie menneske er 
helt frem til reformpædagogikkens gen-

PÆDAGOGIK 
MELLEM HÅb 
OG FRYGT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Frygt for fortabelse, håb om 
frelse. Frygt for spanskrør 
og straf, håb om frihed og 
lighed. Håb om en lykkelig 
menneskehed, frygt for at 
blive sorteper i den globale 
konkurrence. Historisk 
set har frygt og håb øvet 
stor indflydelse på vores 
ideer om opdragelse og 
uddannelse. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

DET KRISTNE 
HÅb OM 
FRELSE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Det starter som altid med 
Adam og Eva. Kristen-
dommens indflydelse 
på pædagogikken og 
opdragelsens historie er 
tvetydig. 

På den ene side er kristen-
dommen håbets religion – et 
håb om nåde og frelse i det 
hinsidige. Formålet med 
opdragelse og uddannelse 
er i sidste ende at bidrage til 
at indfri dette håb.  
På den anden side er 
mennesket tynget af 
arvesynden, og derfor er 
menneskets natur noget, 
der skal knægtes i det 
jordiske liv. Ellers er der 
intet håb om Guds nåde og 
frelse i det hinsidige.  
 
Fra kirkefaderen Augustin 
i det 5. århundrede til 

reformatoren Martin luther 
i 1500-tallet er frygten for 
fortabelsen et virksomt 
pædagogisk princip.

 

DEN 
MOdERNE 
PædAGO-
GIKS HÅb 
OM FRIHED 
OG LIGHED
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Den moderne pædagogik 
opstår i 1700-tallet med 
den tanke, at mennesket 
ikke blot er et præfabrikeret 
element i Guds billede, 
men har sin egen natur – og 
at det er denne natur, 
opdragelsen skal tage 
afsæt i.  › AdAM & EVA
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nembrud blevet terpet ind med frygt og straf”, 
siger Jens Erik Kristensen. 

Lige muligheder for alle
At give alle lige muligheder, bryde den 
sociale arv og skabe større social retfærdighed 
gennem uddannelse har også været et af 
de håb, der har styret pædagogikken. Og 
velfærdsstaten gjorde det i princippet muligt 
for alle samfundslag at få en uddannelse og 
blive løftet ud af det miljø, man er født ind i.

”Ikke desto mindre har det vist sig, at vi bliver 
ved med at reproducere de samme grundlæg-
gende uligheder i forholdet mellem de bedst 
uddannede og dem, der bliver hængende 
længere nede i skole- og uddannelsessystemet. 
Når vi i dag taler om, at vi skal have alle 
med og vil gøre skolen rummelig, så er det 
imidlertid i en anden betydning end i den store 
fortælling om lighed gennem uddannelse. I dag 
betyder det, at vi helst skal have alle med i den 
”kompetitive” båd, så vi udnytter alle nationens 
menneskelige ressourcer. Det sker ikke kun ud 
fra en ide om solidaritet med de svage eller et 
ideal om lighed – men snarere fordi nationen 
frygter at tabe i den globale konkurrence,” siger 
Jens Erik Kristensen. 

Selvudvikling: Trang eller tvang?
Bestræbelserne på at modernisere pædagogik-
ken i det 20. årh., der gik under betegnelsen 

reformpædagogik, tog sit udgangspunkt 
i ideen om barnets selvvirksomhed. 
Reformpædagogikkens særlige håb er knyttet 
til forestillingen om selvstændige, kreative 
individer i stadig udvikling.  

”Problemet er, at reformpædagogikken på 
en måde har sejret sig ihjel. Forestillingen 
om, at pædagogik handler om selvudvikling, 
er blevet banal. Når det er et problem, er 
det, fordi vi er tilbøjelige til at overse, at vi 
lever i en kultur med udviklingstvang, hvor 
selvudvikling betragtes som en måde at 
realisere sine menneskelige ressourcer på på 
arbejdsmarkedet. Hvis du ikke hele tiden ud-
vikler dig selv og dine kompetencer, opfattes 

du som værende under afvikling. Vi har gjort 
den humanistiske psykologis forestilling om 
menneskets livslange udviklingstrang til en 
livslang udviklingstvang. Det håb om frihed, 
der var knyttet til reformpædagogikken, er 
blevet til frygten for at gå i stå og blive hægtet 
af”, siger Jens Erik Kristensen.

”I de gamle udviklingspsykologier kulmine-
rede ens udvikling, når man blev voksen og 
myndig. Så var man så at sige færdigudviklet 
i psykologisk forstand.  I dag er udvikling 
noget, man aldrig bliver færdig med. Den er 
blevet endeløs og målløs.  Vi må tilpasse os 
udviklingstvangen eller gå under. Livslang 
læring og uddannelse er tendentielt reduceret 
til at være et middel til at ruste os til ”the 
struggle of existence” på det globale marked”, 
mener Jens Erik Kristensen. 

Pædagogikkens machiavellisme
I dag har frygten således udkonkurreret håbet 
som pædagogikkens ledetråd. 

”Pædagogikken er blevet frygtsom i den 
forstand, at den er båret af en følelse af, at 
noget truer os. Vi fortæller os selv, at vi er nødt 
til at mobilisere og optimere alle nationens 
menneskelige ressourcer for at overleve i globa-
liseringens nye økonomi. Det, vi ser i dag, er en 
art generalmobilisering, som ikke for ingenting 
er blevet sammenlignet med retorikken op til 
de to verdenskrige. Vi mobiliserer ganske vist 

Pædagogikken er styret 
af håbet om en gylden 
fremtid for en fri og myndig 
menneskehed i det den-
nesidige.  

Frygten spiller stadig en 
rolle, for menneskets frihed 
kan ikke udvikles uden en 
vis tvang, hedder det, og 
derfor kan pædagogikken 
frem til midten af det 
tyvende århundrede på den 
ene side have dannelse, 
myndighed og humanitet 
som mål, mens den på den 
anden side gør brug af de 
frygtpædagogiske midler, vi 
kender som Den sorte skole.  

Med tiden suppleres håbet 
om menneskets frihed med 
håbet om at opnå lighed 
gennem uddannelse.

To vigtige bidragsydere 
til formuleringen af den 
moderne pædagogiks håb 
er oplysningstænkerne 
Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) og Immanuel 
Kant (1724-1804).

Rousseau: 
”I naturtilstanden hvor alle 
mennesker er lige, er deres 
fælles kald dette at være 
menneske, og den som 
er godt opdraget til dette 
kald, vil ikke være uegnet til 
poster som står i forbindelse 
hermed. Om min elev er 
bestemt for hæren, kirken 
eller skranken, er mig lige 
meget. Før forældrenes 
valg kalder naturen ham 
til livet som menneske. At 
leve et menneskeliv er den 
bestilling jeg vil lære ham.”  
’Emile eller opdragelsen’, 1762

 
Kant: 
”Måske vil opdragelsen 
blive stadig bedre, og hver 
ny generation træde et 
skridt nærmere menneske-
hedens fuldkommengø-
relse, thi bag opdragelsen 
gemmer sig hemmelighe-
den om den menneskelige 

naturs fuldkommenhed 
[…] Med henrykkelse kan 
man forestille sig, at den 
menneskelige natur vil 
kunne udvikles stadig bedre 
gennem opdragelse, og 
at man kan give den en 
form, der passer sig for 
menneskeheden. Dette 
åbner perspektivet om en 
kommende, lykkeligere 
menneskeslægt for os”. 
Om pædagogik - Forelæsninger 
over pædagogik i 1780’erne ved 
Universitetet i Königsberg

›

”Frygt er en ulystbetonet 
følelse af uro, der udspringer 
af en forestilling om et nært 

forestående ødelæggende 
eller smertefuldt onde”.

den græske filosof Aristoteles
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ikke til krig, men til dens civiliserede form som 
konkurrence med og mod de andre nationer. 
Men formålet er det samme som dét, krig 
dybest set handler om: selvopretholdelse,” siger 
Jens Erik Kristensen. 

Hvor uddannelser før skulle give os 
kvalifikationer og gøre os gode til noget 
bestemt, skal de i dag udvikle vores kom-
petencer som et beredskab til at handle i 
omskiftelige situationer. Man skal rustes 
til at klare alle slags udfordringer og være 
beredt til forandringer. Det er sigende, at Det 
Nationale Kompetenceråd i sin tid kaldte 
’forandringskompetence’ for alle kompe-
tencers kompetence. Med frygtsomheden 
og kompetencebegrebet in mente kan vi i 
dag ligefrem tale om en art ’pædagogikkens 
machiavellisme’, mener Jens Erik Kristensen. 

”Den italienske renæssancefilosof Niccolò 
Machiavelli foregreb i sin berømte og beryg-
tede bog Fyrsten fra 1532, hvad det moderne 
kompetencebegreb dybest set er kommet til 
at handle om, nemlig forestillingen om et 
strategisk og fleksibelt handleberedskab i lyset 
af tidernes skiften og lykkens omskiftelighed. 
Det var det, han kaldte for ’virtu’.”

I Fyrsten beskriver Machiavelli, hvordan en 
fyrste skal bære sig ad med at bevare magten 
og styre sin stat. ”Ifølge Machiavelli er det den 
kloge fyrstes opgave at holde øje med farer 
for at kunne afværge dem. I dette øjemed 

må han afskalle dyden, altså den moralske 
fuldkommenhed, til fordel for den strategiske 
duelighed og beredskab, der er dikteret af 
nødvendigheden (necessità),” siger Jens Erik 
Kristensen.

Det afgørende er fyrstens nøgterne, strategi-
ske handleberedskab: Han skal være beredt og 
parat til alt muligt og kunne omstille sig.

”Og det er egentlig, hvad kompetenceudvik-
ling i uddannelsessektoren i dag handler om: 
Vi udstyrer folk med et beredskab i form af 
kompetencer, som var vi alle små fyrster for 
vores egen humane kapital, der skal opret-
holde os selv og vores ’employability’ i en 
truende omverden. Vi har ikke længere nogen 
ide om, hvad vi kan vinde i den globale fight 
ud over markedsandele, selvopretholdelse og 
fortsat velstand.” 

Projektet der blev væk
Det kristne håb om frelse og den moderne 
pædagogiks håb om frihed og lighed har 
orienteringen mod et fremtidigt positivt 
defineret mål til fælles. Der er et projekt på 
menneskehedens eller samfundets vegne – en 
stor fortælling med forventningen om en 
”happy end”, selvom det enkelte menneske 
skal grueligt meget igennem først. Men de 
store fortællingers epoke er slut, som den 
franske filosof Jean Francois Lyotard påpegede 
i sin bog om den postmoderne tilstand 

fra 1979. Det viser sig i dag ved, at vi ikke 
opfatter globaliseringen som et fremtids- eller 
fremskridtsprojekt, som vi fulde af håb og 
forventning skal være med til at fuldføre. Vi 
ser den snarere som en skæbne, der overgår 
os, og som vi må tilpasse os strategisk med 
’virtu’, hvis den ikke skal opsluge os, mener 
Jens Erik Kristensen. 

”Hvis der i dag overhovedet er tale om et 
projekt, så er det et oprustningsprojekt med 
henblik på at undgå at blive slugt af skæbnen.  
Vores værste frygt er, at vi sakker bagud som 
nation. Vores forestillinger om fremskridt er i 
denne optik reduceret til et håb om at kravle 
et par trin op ad de næste internationale 
rankinglister. Men det er jo helt vanvittigt, at 
vi har fået folk til at tro, at det er lige så vigtigt 
for nationen, hvor den ligger på rankinglisten, 
som det er for Caroline Wozniacki. Det har 
intet med håb eller fremskridt at gøre.” 

FRYGTEN 
SOM 
DRIVKRAFT
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
I dag har frygten afløst 
håbet som drivkraft i en 
dansk uddannelsespolitik, 
der er båret af en følelse af, 
at noget truer os – nemlig 
globaliseringen.
 
Når alle i dag skal have en 
uddannelse, er det ikke et 
nyt kapitel i den store fortæl-
ling om lighed gennem 
uddannelse – men et kapitel 
i den frygtsomme historie 
om, at vi som nation taber i 
det globale kapløb, hvis ikke 
alle kræfter mobiliseres.

Ifølge Jens Erik Kristensen
er det den italienske 
renæssancefilosof 
Nicolo Machiavelli, der i 
sin berømte bog Fyrsten 
første gang formulerer det 
kompetenceberedskab, 
som den aktuelle uddannel-
sestænkning er udtryk for. 

Niccolò Machiavelli
”En klog fyrstes opgave er 
ikke blot at se øjeblikkets 
farer, men også fremtidens, 
og med flid afværge 
sidstnævnte. Ser man 
faren, mens den endnu er 

langt borte, kan man let 
modvirke den. Venter man 
til den er rykket tæt op ad 
en, kommer lægemidlet for 
sent, fordi sygdommen er 
blevet uhelbredelig.” 
Fyrsten, 1532.

Anders Fogh Rasmussen 
”Med egne øjne så jeg, 
hvor stærkt det går i Kina. 
Hvor langt kineserne er 
fremme. Hvor langt de 
vil komme. Da indså jeg, 
at her står vi med den 
virkelige udfordring i det 
21. århundrede. Alt andet 
blegner ved siden af denne 

udfordring…. Jeg siger det 
uden at blæse i nogen 
dommedagstrompet. {…] 
Men vi skal bare indse, 
at her står vi med den 
udfordring, som vi skal 
lægge alle kræfter i at løse 
i de kommende år […] Det 
kræver, at vi skaber et helt 
nyt system i Danmark.” 
Tale på Venstres 
Landsmøde 2004.

jENS ERIK KRISTENSEN 
Idehistoriker, lektor og institutle-
der ved Institut for Pædagogik, 
DPU, Aarhus Universitet 
www.dpu.dk/om/jek

MACHIAVEllI

ANdERS FOGH 
RASMuSSEN
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