


Brejnrod 2005 
Den kategoriale dannelse  

Den didaktiske begrebsdannelse må    
komme ud fra kontakten med praksis  

Wolfgang Klafki 


Klafki lægger i sit forfatterskab vægt på, at eleven i skolen møder 
omverdenen gennem det undervisningsindhold, som han eller hun 
præsenteres for. Det er humanismens princip om, at dannelse sker 
gennem mødet med kulturen. Her er det lærerens opgave at få øje på 
dannelsesindholdet i stoffet og vælge et begrundet dannelsesstof. Den 
egentlige dannelsesproces finder sted i elevens møde med det velvalg-
te undervisningsstof, som åbner ham eller hende for omverdenen. Klafki 
formulerer det som følger: 


Det gælder om, at eleven får åbnet sin virkelighed begrebsmæssigt, og 
dermed selv bliver åbnet for den.  

Dette kalder Klafki for den kategoriale dannelse. Han mener, at denne 
dannelse indoptager de tidligere tiders pædagogiske dannelsesme-
toder, som hver for sig var for ensidige. Her opridser han fire 
grundlæggende dannelsesforestillinger og -strategier, som har været 
anvendt i tidernes løb: 


	•	Den klassiske materiale dannelse, som især er de gamle kulturers 
dannelsesform. Her er det kulturens store og signifikante tekster, der 
skal læres udenad, fordi de virker moralsk opbyggende og overfører 
kulturens værdier til næste generation. 


	•	Den objektive materiale dannelse, som er oplysningstidens dan-
nelsesideal. Her betyder dannelse, at man øger sin vidensmængde og 
får forstand på flere og flere dele af verden. 




	•	Den formale evnedannelse, som især er reformpædagogikkens ideal. 
Her er dannelse det, at eleven udvikler sine medfødte evner. Elevens 
egen indre vækst er i centrum. 


	•	Den formale metodiske dannelse er den, man får ved at lære informa-
tionssøgning, projektarbejde mv.. Det er evnen til problemløsning, 
som især har været dyrket af den kritisk-frigørende projektpædagogik. 
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De materiale dannelsesformer lægger vægten på indlæring af stof, 
mens de formale former lægger vægten på elevens indre udvikling. Når 
de materiale dannelsesbegreber med deres krav til kundskabsindlæring 
gennemtrænger de formale dannelsesbegreber med deres krav til indi-
viduel udvikling af evner og metodebeherskelse, kan den kategoriale 
dannelse opstå. Det kan lyde fortænkt, men det handler i første om-
gang om, at alle dannelsesformer skal være medtænkt i det valgte un-
dervisningsmateriale. Det kan også forstås på den måde, at et under-
visningsmateriale, dets struktur og måden at undervise i det på skal in-
deholde alle fire dannelsesformer. 


Didaktikken, der skal realisere dette ambitiøse dannelsesmål, bygger på 
det frugtbare møde mellem elev og undervisningsstof. Læreren skal 
bringe eleven i en situation, hvor han eller hun stiller spørgsmål, fordi 
genstanden selv er spørgsmål. Læreren skal selv udstråle det indhold, 
som eleven skal lære. Elevernes møde med dannelsesindholdet forud-
sætter, at de har opøvet nogle grundlæggende færdigheder i at læse, 
skrive, forstå og kommunikere. Kategorial dannelse betyder, at eleverne 
tilegner sig kategorier eller begreber, som benævner omverdenens gen-
stande. Når eleven behersker en kategori om et eller andet, for eksem-
pel om fugle og deres adfærd, åbnes elevens øjne for denne del af om-
verdenen. Hun ser ting, som hun ikke så før. Men denne åbning af ver-



den kommer ikke gennem lærerens påfyldning af begreber og elevernes 
udenadslære af disse. Undervisningen skal bruge lærestoffet til at åbne 
eleverne med. Her skal læreren overveje tre størrelser i det faglige ind-
hold, der skal undervises i: 


1.	 Det gælder i første omgang om at åbne eleverne for områderne i 
virkeligheden. Dette kalder Klafki det fundamentale i den pædagogiske 
virkelighed; det er alt det, der lukker elevernes øjne op for et fags virke-
lighedsområde, det som gør det nærværende og interessant. Det kan 
for eksempel være, at verden er matematisk struktureret, og at mate-
matik dermed er væsentligt at beskæftige sig med. Her gælder det for 
læreren om at tænke ægte pædagogisk. Den matematiklærer, der be-
gejstret fører børnene ind i naturens matematiske struktur, opnår noget 
andet end den matematiklærer, der blot skriver en række opgaver op på 
tavlen. Den gode musiklærer vælger et stykke musik, som hun ved vil 
tænde eleverne, og som de kan lide. Med det rigtige
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materialevalg er der allerede skabt et pædagogisk udgangspunkt for at 
arbejde med stoffet og lære noget af det. I mange år arbejdede man i 
de danske gymnasier med Rifbjergs Den kroniske uskyld, givetvis, fordi 
fortællingen ramte plet hos de unge og derved gav dem lyst til at læse 
og interessere sig for litteratur. På samme måde har også Susan Hin-
tons bog Outsideren fungeret i mange 8.- og 9.-klasser. Det fundamen-
tale i et lærestof er altså dets kapacitet til at åbne eleverne for faget og 
dets virkelighedsområde. 


2.	 Det næste, man som lærer skal overveje, er fagets grundelementer, 
som man enten må begynde med eller i hvert fald må forudsætte bek-
endte hos eleverne. Her må læreren være fagligt på højde med sit fag, 
men hun må også være i stand til at reflektere på faget, så det elemen-



tære i det bliver synligt. Hvis eleverne er blevet tændt af et stykke 
musik, gælder det i næste omgang om at lære de musikalske grun-
delementer igennem netop dette stykke musik: takt, rytme, melodi, lyd 
osv. Den almene dannelse har altid grundelementerne i et fag for sig. 
Det specifikke og systematiske i faget kan man lære i senere faguddan-
neiser. Et godt fagindhold skal ifølge Klafki altid indeholde det elemen-
tære. Vi skal til stadighed vende tilbage til fagenes grundelementer 


3.	 Endelig skal fagindholdet være eksemplarisk. Det er ikke muligt at 
indføre elever systematisk i et samlet fagområde, som for eksempel 
matematik, ikke engang tilnærmelsesvis. Derfor skal undervisningsstof 
udvælges omhyggeligt inden for faget. Stoffet skal være repræsentativt 
for faget, men det skal også være et eksempel på det gode og interes-
sante stof inden for et fagområde - og det skal kunne illustrere grun-
delementerne i faget. Det gælder for læreren om at finde et stof, der 
virkelig repræsenterer et virkelighedsområde, hvad enten det er et 
stykke litteratur, musik eller historie osv. 


Læreren skal således være både faglig og pædagogisk på en og 
samme tid. Det kræver en god portion faglig indsigt at udvælge det 
rigtige fagindhold, ligesom det kræver en vis pædagogisk intuition, 
gerne bygget på erfaring, at finde det rigtige undervisnings stof, og en-
delig kræver det en god indføling med eleverne. Før læreren går til en 
time, må hun overveje: 
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	•	Hvordan stoffets dannelsesindhold forholder sig til elevernes umid-
delbare nutidige livsverden. Hvad beskæftiger dem lige nu, hvad er de 
optaget af, og hvad er det for en verden, de lever i? 


	•	Hun skal også overveje, om stoffet vil få en betydning for deres 
fremtid. 




	•	Endelig skal det overvejes, hvordan temaets teoretiske struktur kan 
gøres tilgængelig for eleverne. Ud af det faglige skal hun skabe en 
struktur, som lever op til dannelsesmålene, og som kan eksemplificere 
faget og dets dannelsesindhold. Det handler om at skabe undervis-
ningsformer, hvor eleverne får mulighed for at gøre erfaringer med 
samfundets og kulturens fænomener, så de kan danne sig kategorier 
om verden. 


Det er spørgsmål, der må optage læreren, hvis hun vil udvikle den 
rigtige intuition. 


Klafki anbefaler, at eleverne arbejder tematisk med kulturelle og mere 
politisk orienterede emner. Myndighed opnås kun ved at beskæftige sig 
med den verden, vi lever i, dens kulturprodukter, de tekniske landvin-
dinger, den politiske situation mv. Klafki har peget på en række temaer 
eller nøgleproblemer som nord-syd spørgsmålet, miljøspørgsmålet, den 
sociale ulighed, politiske konfliktanalyser, miljøspørgsmål, freds-
spørgsmål, stoffer, seksualitet mv. koblet sammen med mere instru-
mentel viden i læsning, skrivning og informationssøgning. Det er vigtigt, 
at eleverne kan gå ind i en medplanlægning af indhold og undervis-
ningsformer. Undervisning er en social proces, der med lærerens un-
derstøttelse skal føre til en tiltagende selvstændighed for de lærende. 


Det er lærerens opgave at være kulturformidler. At være kulturformidler 
betyder at formidle alle de former for kultur, som har relevans for elev-
erne. Den humanistiske fortolkningsmetode kan bruges på alle men-
neskelige ytringer. Den globale verdens kulturudbud er enormt, og 
enkeltindividet er frit stillet til at vælge sig ind på de dele, som har 
mening for det. Et skolevæsen og dets lærere udvælger, hvad de mener 
er mest eksemplarisk og relevant for eleverne at lære. 




Som afslutning på dette afsnit, vil jeg gengive Jan Kjærstads hyldest til 
folkeskolens almene dannelse og denne dannelses evne til at åbne ver-
den for børnene hentet fra hans bog "Forføreren" (s. 182-186): 
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I Jonas Wergelands liv var der kun to slags skoler: den gode og den lig-
egyldige. Folkeskolen var en god skole, mens realskolen, gymnasiet, 
universitetet og andre højere læreranstalter var ligegyldige ...  

For Jonas havde folkeskolen ikke noget at gøre med at jage efter sand-
heder, men med at få præsenteret visse grundlæggende muligheder. 
Det allervigtigste, han lærte, den vigtigste gave, han fik, var en erk-
endelse af, hvor uendelig meget han aldrig ville opnå viden om ...  

Det her var den folkeskole, Jonas Wergeland lærte noget i, en idyl, hvor 
detaljerne fik lov at være i fred og kunne værdsættes for sig som de mi-
rakler, de var. For det var selve åbningen af fagene, der var spændende 
for Jonas, den her dør, der blev åbnet på vid gab, sådan at man ganske 
enkelt kunne løbe ind og kaste sig over de ting, der lige i øjeblikket vakte 
den største interesse ... Det her var før de enkelte detaljer skulle smedes 
om til benhårde systemer, som man ydermere skulle terpe og redegøre 
for til eksamen, det her var før lærerne begyndte at snakke om de store 
strukturer og teorier, det her var før nogen fortalte, at regnbuens farver 
egentlig var hvidt lys.  

Så det her var stadig på den tid, da læreren i det magiske 
naturfagslokale, propfuldt af skabe med gådefulde ting og med gashan-
er på bordene - alene det! - kunne hente et løjerligt apparat frem kaldet 
en elektricificeringsmaskine. Og hvad så? Jo, han bad en elev om at 
stige op på en skammel, isoleret nedenunder, og holde på den sorte 
tromle, alt imens han selv, altså læreren, fik glasskiven, der gned mod to 
skindlapper til at snurre rundt før han med dramatisk talent slukkede for 



lyset og trak store gnister ud af elevens næse som en anden troldmand 
fra Camelot. Eller tag det, der blev kaldt "tellurium': en model af jorden 
og månen, som man kunne dreje rundt ...  

Det mest utrolige var dog geografitimerne. Ingenting i folkeskolen 
rummede større åbenbaringer end disse blanke kort, man i ny og næ fik 
udleveret, ark, hvor kun landenes omrids var indtegnet ... Så se dette 
menneske, Jonas Wergeland, idet han får udleveret et blankt kort over 
Holland, Belgien og Luxembourg, hvor han indsætter byerne efter eget 
forgodtbefindende, Bruxelles, Antwerpen, Liege, Brugge, han ved, han 
godt må placere byerne forkert, det gør ikke noget, det er ham, der ska-
ber verden. Der er kun en ting galt med hele oplægget: Der er for få 
byer i Belgien, så Jonas Wergeland finder på nogle nye navne. Og da 
dette er i fjerde klasse, siger frøkenen ingenting, hun tillader sig at smile 
i stedet. Og måtte de leve evigt, alle disse frøkener, der lærer børnene 
"Fagert er landet ": og som smiler af børnenes påfund ...  
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Humanistisk dannelse fra 1960'erne til 1980'erne  
Samfund Hierarkisk klasse- og industrisamfund, styret af en 

videnskabelig elite i et demokrati med en stærk 
centralmagt i opbrud og på vej ind i videnssamfundet

Fortalere Intellektuelle, forskere, lærere 
Menneskesyn Mennesket er et individuelt unikt subjekt, født ind i et 

bestemt samfund med en bestemt historie 
Dannelsesmål At eleverne kommer til at forstå det samfund,de lever i, 

og forstår deres egne handlemuligheder i det og udvikler 
ansvarsfølelse. De skal udvikle deres egne unikke 
personligheder og det almenmenneskelige. Her skal de 
blive selvforvaltende, medbestemmende, solidariske og 
udvikle "det gode liv"
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Oxenvad 2014 
Hvad var det Brejnrod skrev?  

Brejnrods artikel er en rimelig klar gennemgang af Klafkis teori om den 
kategoriale dannelse, en teori der går tilbage til 1959.


Og dog er Brejnrod uklar mange steder. For det første kategorisere han 
Klafki som humanistisk tænker over for den kritisk-konstruktive tænk-
ning som Frankfurterskolen kommer med. Det er da rigtigt, at Klafki har 
sin rod i den humanistiske tradition, men den netop refererede tænk-
ning er at læse i bogen Kategorial dannelse og kritisk konstruktiv pæda-
gogik. Klafki er altså selv klar over, at han har bevæget sig væk fra sit 
filosofiske grundlag. 


Som det også fremgår af teksten, så er der nogle store problemer som 
skolen skal tage op. Klafki taler i denne forbindelse om de epoketypiske 
nøgleproblemer. Tankerne om de epoketypiske nøgleproblemer (Krig og 

Undervisnings-
former

Elevorienterede arbejdsformer, tematisk undervisning 
problem- og projektorienterede arbejdsformer, 
gruppearbejder og dialog

Undervisningens 
centrum

De udvalgte eksemplariske emner og områder, eleverne 
arbejder med og hvor læreren er proceskonsulent. Det 
væsentlige er, at stoffet åbner eleverne for verden og at 
de lærer at forstå den

Styringsprincip / 
elevmotivation

Det "rigtige" stof, medbestemmelse, medansvar, 
interesse



fred, Nationalismen, Miljøet, Samfundssk-
abt ulighed mm) stammer fra 1980’erne og 
jeg kan personlig være lidt i tvivl om hvor 
stor rolle dette skal spille i skolen. Vel bliv-
er vi myndige ved at beskæftige os med 
den verden vi lever i, men nogle problemer 
er så omfattende, at de kan tage livsmodet 
fra barnet, hvis læreren ikke er påpasselig, 

eller sagt på en anden, men stadig klafkisk 
måde: Skolen skal åbne verden for barnet, så barnet bliver åben for at 
agere i verden – ikke så barnet lukker sig for verden.


Og så taler den gamle Klafki (2011) om det gode gamle begreb Almen 
dannelse. Han definerer det som evner – altså en kompetencer – evnen 
til selvbestemmelse, til medbestemmelse og til solidarisk handlen. 
Overvej det! Er det disse evner, vi må arbejde frem imod, det vi må for-
vente af det almen dannede menneske i begyndelsen af det 21. århun-
drede?


Men lad os tage et par eksempler på de fire grundlæggende dannelses-
forestillinger, som Klafki taler om. Det han som ung forsker så, da han 
kiggede ud over det tyske uddannelsessystem. Er det dannelses-
forestillinger som vi kan genkende? 


Først var der den klassiske materiale dannelse, der er de gamle kultur-
ers dannelsesform. Her er det kulturens store og signifikante tekster, 
der skal læres udenad, fordi de virker moralsk opbyggende og overfører 
kulturens værdier til næste generation.


Det er sikkert lang tid siden man i Danmark har skulle lære lange tekster 
udenad. Selv skulle jeg lære De 10 bud, da jeg gik i skole. Kan jeg dem 
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mon stadigvæk udenad? Nej, men jeg ved hvor jeg kan finde dem 
(hvilken dannelsesforestilling er det nu?). 


Der er stadig mange muslimske børn, især drenge, der lærer at recitere 
Koranen udenad, mens der vist ikke er mange, der kan ret meget af 
Bibelen eller blot Det nye Testamente udenad. Hvad skyldes disse 
forskelle mon? Er kulturens værdier blevet værdiløse? Nej, men de har 
ændret sig. Den centrale gammeltestamentlige fortælling om hvad der 
er rigtigt og forkert er ikke længer De ti bud, der står 2. mos. 20, men 
nærmer den anden af de to skabelsesberetninger og den tilhørende 
syndefaldsberetning. Denne beretning kan du læse i 1. mos. 2,4b - 
3,24. 


Hvorfor denne? Fordi den beretter om mennesket, der søger indsigt og 
sprænger sine grænser. 


Der er imidlertid andre teksttyper, der også kan kaldes kulturbærende. 
Der er et yndigt land – bliver I forfærdede, hvis jeg fortæller, at jeg synes 
den er rædselsfuld? Hvilke tekster mener I selv er kulturbærende og 
derfor bør kanoniseres som vigtige?


Mine bud på vigtige tekster kunne være: Shakespeares Hamlet, flere 
bibelske tekster i uddrag, en forfærdelig mængde sange og andre digte, 
herunder Grundtvigs Tag det sorte kors fra graven og Celans Todesfuge, 
for nu at tage nogle tilsyneladende modsætninger. Og så er der jo 
sagaerne, sagnene og myterne, gamle fortællinger fra norden eller Hel-
las – som denne, der her er hentet fra hjemmesiden http://www.aeren-
lund.dk/mytologi/theseus.html, hvor I kan læse sammenhængen.


Theseus dræber Minotaurus 
Theseus får af sin fader fortalt, at Athen nogle år forinden havde tabt en 
langvarig og hård krig mod den mægtige kong Minos af Kreta. (Minos 
var søn af Zeus og den fønikiske kongedatter Europa, som du sikkert 

http://www.aerenlund.dk/mytologi/theseus.html


kan huske). Som følge af dette nederlag skal Athen hvert år sende syv 
unge mænd og syv unge kvinder til Minos' palads i Knossos, hvorefter 
man aldrig hørte mere til dem. De unge mennesker bliver drevet ind i en 
stor labyrint; inde i midten af denne labyrint lever den frygtelige Mino-
taurus, som æder de unge mennesker.


En gang bad Minos havguden Poseidon om at sende ham en tyr, som 
han ville ofte til Poseidons ære. Poseidon sender en hvid tyr, der er så 
smuk, at Minos ikke nænner at ofre den, men indlemmer den i sin egen 
kvægflok og ofrer i stedet en ringere tyr til guden. Poseidon bliver 
rasende og gør tyren lige så rasende, så den hærger hele Kreta. Hvad 
værre er, Poseidon sørger for, at kong Minos' dronning bliver forelsket i 
tyren, og resultatet af denne ulykkelige forelskelse er Minotaurus, et 
menneske med et tyrehoved. Tyren er den tyr, som Theseus fangede på 
sletten ved Marathon. Minotaurus bliver spærret inde i den store 
labyrint, som er er konstrueret af tidens største bygmester Daidalos, 
(som jeg vil fortælle om en anden gang). Labyrinten er umulig at finde 
ud af igen, når man først er kommet derind. Kong Ægeus fortæller, at 
det er tiden at sende endnu en ladning unge mennesker til Kreta. The-
seus fortæller sin fader, at han vil tage med som en af de syv unge 
mænd, der skal ofres til uhyret, og gøre en ende på den blodige histo-
rie. Kongen vægrer sig først, men ender med at give Theseus tilladelse 
til at tage afsted. Han lover sin fader, at han vil udskifte skibets sorte 
flag med et hvidt, når ham vender tilbage, hvis han har overlevet sin 
hidtil mest farefulde færd og dræbt uhyret, hvorefter han tager afsted.


Da Theseus kommer til Kreta, møder han Minos' datter, den smukke 
Ariadne, som bliver forelsket i Theseus. Hun lover at hjælpe Theseus 
med at finde tilbage til udgangen af labyrinten, hvis han lover at tage 
hende med fra øen og gifte sig med hende. Theseus indvilliger, og Ari-
adne giver ham et garnnøgle, som han fastgør ved indgangen. Derefter 



trænger han ind i labyrinten sammen med de øvrige unge mennesker, 
finder den sovende Minotaurus og dræber ham. De finder let vejen 
tilbage ved at følge tråden (den røde tråd?).


Theseus de øvrige tiltænkte ofre samt Ariadne flygter over havet mod 
Athen. På vejen lægger de ind til øen Naxos. Her efterlader Theseus af 
en eller anden grund Ariadne. Der er forskellige forklaringer på dette. En 
af dem lyder, at hun bliver forelsket i vinguden Dionysos og vælger at 
blive tilbage og efterfølgende bliver gift med Dionysos.


� RU-
INERNE AF KNOSSOS

Beruset af sin sejr glemmer Theseus at hejse det hvide flag. Og kong 
Ægeus, som på lang afstand ser det sorte flag, forstår at hans elskede 
søn er død, og han styrter sig i døden i havet. Det hav, som stadig bær-
er hans navn: Ægæerhavet. Theseus bliver konge i Athen efter sin 
faders død, og han udvider Athens magt til at omfatte hele Attika.  


***




Og så er der jo oplysningstidens dannelsesideal Den objektive materiale 
dannelse. Vi skal hele tiden øge vores viden, hele tiden søge at over-
skride de begrænsninger som såvel kulturen som naturen lægger på os. 
Hvor ser vi den dannelsesforestilling i dag? Hvor ser vi den ikke! 


Denne forestilling har imidlertid udviklet sig en del, siden sin begyn-
delse. Den bøhmiske pædagog Johann Amos Comenius (1592 - 1670) 
havde det ideal, at alle kunne og burde lære alt om alt. (I kan eksem-
pelvis læse om Comenius i Pædagogiske Grundfortællinger, der er ud-
kommet på forlaget KVaN.) Men Comenius ideale er en umulighed, det 
har vi forlængst indset. Jo mere vores viden vokser, jo mere vokser 
også det vi ved, at vi ikke ved. Vi må altså på en eller anden måde 
bestemme grænserne for, hvor meget viden vi ønsker at tilegne os. 
Dette kan eksempelvis gøres ved at prøve at vælge eksemplarisk viden.


Den tredje dannelsesforestilling er reformpædagogikkens forestilling om 
Den formale evnedannelse. 


Begyndelsen finder vi hos Rousseau: Alt er godt, som det udgår fra sk-
aberens hænder, i menneskers hænder udarter alt. Hvis vi dog bare 
kunne tage udgangspunkt i det gode, som faktisk er i mennesket fra 
starten, eller som vi ville sige i dag, tage udgangspunkt i barnet med-
fødte kompetencer. Vi skal udvikle barnets medfødte evner, lade disse 
vokse sig kraftige. Det lyder jo vældig godt, men har altså også sine 
bagsider. Holger Henriksen gør i 5. udgave af Samtalens Mulighed 
(Henriksen 2005 s. 78 ff) rede for, hvorledes reformpædagogikkens 
store pædagog, Ellen Key, i år 1900 tilegner sit hovedværk Barnets 
Århundrede, til … alle de forældre der i det nye århundrede håber på at 
kunne danne de nye mennesker. 




Håbet er jo lysegrønt, men udsagn som Kristendommens misforståede 
humanitet over for svage individer har vist sig at føre til slægtens forfald. 
Fremtidens love må bygge på rationelle og videnskabelige kends-
gerninger… viser en bagside ved tænkningen: Foragten for svagheden. 
Key går ind for arvehygiejne og derfra er der desværre ikke langt til den 
racehygiejne, der senere i århundrede blomstrede frem. Tanken om at 
skabe det nye menneske, har en uhyggelig bagside. (Henriksen 2005)


Andre knap så voldsomme, men heller ikke uproblematiske, konse-
kvenser af reformpædagogikken ser vi i tankerne om at barnet er kom-
petent og derfor hurtigst muligt skal inddrages i forhandlinger om 
forhold i familien, da dette vil fremme barnets naturlige vækst – danne 
det ud fra dets iboende evner. 


Den sidste dannelsesforestilling er den formale metodiske dannelse. 
Vores vigtigste formning som mennesker sker ikke ud fra en vækst, 
men gennem at lære at beherske metoder. Vi skal lære metoder til at 
skaffe viden, eller i det mindste informationer, metoder til at løse prob-
lemer. Vi skal først og fremmest lære at lære! 


Den objektive materiale dannelse skaffer al viden - den formale 
metodiske dannelse åbner den for os – forhåbentlig.


Den sociale dannelse 
Hvad så med den sociale dannelse? Det at begå sig i samfundet, bety-
der det ikke noget i denne sammenhæng?


Det er normalt ikke noget vi beskæftiger os med i skolen, men i min 
forståelse hører det med. Hvis vi ikke har lært at respektere andre, at 



lytte og at svare – ikke bare snakke, så er vi ulidelige for andre – og 
sandsynligvis ikke interesseret i andre. 


Opmærksomheden over for medmennesket og over for verden kan, i 
min bevidsthed, ikke skilles ad.	 	 	 	 


EMMA GAD. TAKT OG TONE (1918) ER ET UDTRYK FOR 
BORGERSKABETS SOCIALE DANNELSE, ELLER DAN-
NETHED.
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