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Dansk politisk kultur har i de senere år været præget af en intensiveret kamp om,

hvad der skal binde borgerne sammen som kollektiv, og ikke mindst hvad der sy-

nes at forhindre det. Anledningen har været, at det danske samfund så småt er

ved at blive flerkulturelt på en anden måde, end det har været tidligere. Blandt

andet regionale og globale migrationsbevægelser samt integrationen i EU har

bevirket, at forestillingen om Danmarks relative kulturelle og religiøse homoge-

nitet er udfordret.

Hvad og hvordan defineres individers og gruppers tilhørsforhold til det danske

samfund? Hvem kan inkluderes i det nationale fællesskab, og hvem skal eksklu-

deres? Hvem er insiders, og hvem er outsiders? Hvordan skal man afgrænse og

forstå det samfundsmæssige ’vi’, som medborgerne skal udvise loyalitet overfor

i det flerkulturelle Danmark og Europa? Hvilken rolle skal uddannelsessystemet

spille i denne sammenhæng? Hvilken politisk dannelse kan eller skal uddannel-

sessystemet bidrage med i besvarelsen af disse og relaterede spørgsmål? Og

hvilke argumenter og analyser kan forskningen inden for uddannelsesfeltet bi-

drage med?

Svarene på disse spørgsmål er af stor samfundsmæssig betydning. For en af-

gørende kilde til magt i dagens Danmark (og mange andre steder på kloden) er

hvilket svar, der gives på disse spørgsmål. I den forbindelse indgår som noget helt

centralt forsøg på at påvirke befolkningens individuelle og kollektive identiteter.

Man må altså bedrive identitetspolitik, hvis man vil stå sig i den evigt påtrængende

konkurrence om magt. Det seneste regeringsskifte bevidner dette. Den nu-

værende regering, og ikke mindst dens parlamentariske grundlag, bedrev før, un-

der og efter valgkampen konsekvent nationalistisk identitetspolitik i forsøget på at

legitimere et regeringsskifte. I bestræbelsen på at gå i clinch med det flerkulturelle,

også benævnt som ’integration af de fremmede’ og ’udlændingepolitik’, blev na-

tionen indsat som det indiskutable centrum, som ’vi’ skulle identificere ’os’ med

og forsvare. Store dele af befolkningen forstod og støttede dette synspunkt. Den

identitetspolitiske appel til nationen som forestillet fællesskab virkede. 

Kritikere af denne udvikling så på med en blanding af forbløffelse og afsky.

Havde de velbjærgede og individualiserede danskere ikke opgivet det nationale?

Hvordan kunne de kulturelt frisatte og demokratiske danskere lade sig mobili-

sere af (xenofobisk) nationalistisk identitetspolitik? Forklaringen måtte være dan-

skernes defensive og angstfyldte reaktion på globaliseringen. Der måtte være tale

om en momentan politisk vildfarelse, en kollektiv desorientering i den ekspan-

sive værdipluralisme. For danskerne er da ikke nationalister, sådan dybt inde. Na-

tionalister er noget ’de andre’ er. ’Vi’ er jo demokratiets og tolerancens arketyper,

de demokratiske principper er indlejret i den danske nations identitetsmæssige

DNA. 

Set i et historisk og uddannelsespolitisk perspektiv er spørgsmålet imidlertid,

om det nuværende nationalistiske hegemoni i dansk politisk kultur behøver at

komme som en overraskelse. For denne situation har sin identitetspolitiske ækvi-

valens i det danske uddannelsessystem. I 1960 udlægges folkeskolens formål via

en bekendtgørelse på denne måde: 

»Den [skolen] bør udvikle og styrke børnenes sans for de kristelige værdier, give

dem ærbødighed for menneskelivet og naturen, kærlighed til hjemmet og vort

folk og land, respekt for andres meninger, følelse af fællesskab mellem folkene

og samhørighed med de andre nordiske folk.« 

Den nationale identitet, kærligheden til vort folk og land, gik så sent som i 1960 i

en symbiose med det kristne og det nordiske. Indføringen i det nationale fælles-

skab var dannelsens og undervisningens identitetspolitiske omdrejningspunkt.

Igennem blandt andet kristendoms-, historie-, dansk- og samfundsfagsundervis-

ningen, iscenesat af den danske nationalstat, blev den nationale identitets velsig-

nelser indprentet og til tider banket ind i nationens sønner og døtre. 

I centrum stod fortællingen og oprindelsesmyten om ’folkets’, dvs. nationens,

tilhørsforhold og førsterang til at besidde det historiske territorium. Den natio-

nale dannelse sikrede, at hele generationer forstod betydningen af loyalitet over

for nationen som historisk, kulturelt og politisk skæbnefællesskab, som man om

nødvendigt kunne blive bedt om at gå i døden for. Loyalitet over for nationen

blev, fra midten af 1800-tallet, den hegemoniske form for identitetspolitik i ud-

dannelsessystemet. Her blev indføringen i nationens uerstattelige og autentiske

værdier en institutionaliseret praksis og en sekulariseret medborgerreligion.

Først med revisionen af folkeskoleloven i 1975 blev den nationale identitets-

politik nedtonet. Mange uddannelsespolitikere, og store dele af den pædagogi-

ske diskurs, var mere optaget af egalitære tanker om (frigørende) demokratisk

dannelse. Men et egentlig brud med den nationale dannelse kom det ikke til. Et

langt stykke af vejen negligerede man problematikken. Konsekvensen blev at

man reproducerede en tavs viden om, at der eksisterede et i kulturelt henseende
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homogent nationalt fællesskab, der var lig med demokratiet. Det er derfor ikke

overraskende, at danske uddannelsespolitikere allerede i starten af 1990’erne

kunne vende tilbage til en eksplicit national identitetspolitik, stort set uden mod-

stand. I folkeskoleloven af 1993 kom det til udtryk i formålsparagraffen:

»Folkeskoleloven skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til

deres forståelse for andre kulturer.«

Faderen til denne formulering var den på det tidspunkt netop afgåede undervis-

ningsminister Bertel Haarder, der atter ville opprioritere den nationale dannelse.

For det første fordi de lighedsfikserede og samfundskritiske lærere og pædago-

ger havde svigtet den. For det andet så Haarder allerede i starten af 1990’erne,

at forsvaret for den danske nations herredømme i fremtidens flerkulturelle Dan-

mark (fortsat) kunne og skulle knyttes sammen med en national identitetspoli-

tik i skolen. Da Bertel Haarder tiltrådte som minister for ’Ministeriet for flygtninge,

indvandrere og integration’ bekræftede han selv dette sigte. Da han i et interview

i Weekendavisen (1.-7. marts 2002) bliver spurgt om, hvordan man skal forstå

hans modstand mod ‘kulturlighed’, svarede han: 

»Jeg skrev det selv i folkeskolelovens formålsparagraf. Man skal være fortrolig

med sin egen kultur, og man skal have kendskab til andre kulturer. Deri ligger

en klar diskrimination. Dansk kultur er vigtigere end andre kulturer. Da jeg som

undervisningsminister satte den bibelske fortælling ind i centrum af kristen-

domsundervisningen, så var det klar diskrimination. Man skal være fortrolig

med den bibelske fortælling, og man skal have kendskab til andre religioner. Det

er diskrimination, og sådan skal det være. Tilsvarende i dansktimerne. Der læser

man dansk litteratur – det er vigtigere end udenlandsk litteratur. Derfor siger jeg,

at al den snak om kulturlighed og religionslighed, det er nonsens (…) Danmark

er nu engang et dansk samfund. Det er danskerne der bestemmer. Det er også

os, der bestemmer, hvor mange der skal lukkes ind.« 

I skolen skulle en politisk nationalisme, ’det er danskerne der bestemmer’, og en

kulturel nationalisme, ’dansk kultur er vigtigere end andre kulturer’, fortsat være

grundlaget, sådan som det havde været siden sidste halvdel af 1800tallet. Haar-

ders identitetspolitiske intentioner blev ikke for alvor udfordret af aktørerne i det

pædagogiske univers. Her var man mere optaget af at kritisere de liberalistiske

elementer i hans uddannelsespolitik, og delvist at tilpasse sig dem. De radikale

efterfølgere på undervisningsposten tilsluttede sig med lidt andre formuleringer

hans standpunkt. Det nationalistiske hegemoni i dansk skole- og uddannelses-

politik er med den nuværende folkeskolelov nogenlunde intakt. I det lys er den

nuværende situation i dansk politisk kultur derfor heller ikke overraskende. For

dansk politisk kultur er i dag befolket af mennesker, der har gennemgået det dan-

ske masseuddannelsessystems nationale dannelse og identitetspolitiske sociali-

sering. 

Konsekvensen er, at en række prekære og omstridte uddannelsesmæssige

problemstillinger ligger ubearbejdet hen. Det gælder for eksempel det danske

skole- og uddannelsessystems identitetspolitiske og demokratiske rolle i det fler-

kulturelle Danmark og Europa. Netop dette burde være et centralt pædagogisk

og didaktisk forsknings- og refleksionsfelt. Et sted, det var nærliggende at gå i

gang med denne opgave, er Danmarks Pædagogiske Universitet. Ser man efter i

de forhåndenværende forskningsprogrammer ved DPU, leder man imidlertid for-

gæves efter sådanne intentioner. Forklaringen er, at ledelsen ved DPU i foråret

tog et forskningsprogram af bordet, der bl.a. satte forholdet mellem identitets-

politik og (ud)dannelse i det flerkulturelle samfund på dagsordenen. Ledelsen

ved DPU har tilsyneladende ikke villet (eller turdet?) lade DPU som forsknings-

institution tage del i en af nutidens og fremtidens centrale politiske, sociale og

kulturelle slagmarker – socialisering og demokratisk dannelse til det flerkulturelle

Danmark og Europa. Som forskningsinstitution betragtet er DPU dermed sat ud

på sidelinien i besvarelsen af bl.a. de spørgsmål, jeg indledte med. DPU har spil-

let sig en oplagt chance af hænde for at bidrage til forskningsbaserede analyser

af de flerkulturelle udfordringer, som det danske samfund skriger på. DPU har in-

gen officiel forskningsstrategi og –politik, der vedrører nogle af tidens mest

brændende og kontroversielle spørgsmål!

Det står derfor foreløbigt åbent, om DPU som forskningsinstitution med nogen

vægt kan bidrage med alternativer til det nationalistiske hegemoni, som dansk

politisk kultur generelt, og dansk uddannelsespolitik i særdeleshed, er præget af.

Kan eller vil man ikke det, melder spørgsmålet sig, om man ikke dermed bidra-

ger til at fastholde dette hegemoni? Men det er måske også meningen? Og

måske er det forståeligt? For også medlemmerne af DPU´s ledelse har vel gen-

nemgået det danske uddannelsessystems identitetspolitiske socialisering. y
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