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Forord til 2. udgave

Det er nu syv år siden første udgave af denne bog udkom. Dengang 
fandt jeg først og fremmest den pædagogiske modstand imod ver-
densborgertanken i den rent nationalt orienterede skole, og jeg så den 
politiske modstand imod verdensborgeren i den imperialistiske eller 
absolutte nationalstat. Jeg anså begge for at være forældede i globalise-
ringens tidsalder. Men i de senere år har en langt mere drabelig mod-
stander af verdensborgeren vist sig. Denne modstander forstår sig kun 
på markedstænkning og er langt sværere at bekæmpe end den første. 
Den tager sig nemlig ud som en allieret, idet den ligesom verdensbor-
geren bekæmper den snævre nationalisme i skole og politik – man ta-
ler meget om faglighed og i særdeleshed om lærerfaglighed, men man 
tillægger ikke tradition og kultur nogen som helst betydning. Man vil 
tænke globalt og overhovedet ikke lokalt og mener dermed at være på 
højde med globaliseringens krav.

 Dette er man dog langtfra: At leve i globaliseringens tidsalder kræ-
ver indøvelse allerede på det lokale plan i at leve sammen og forstå sig 
på et fællesskab, hvor man både lokalt og globalt respekterer forskelle i 
tradition, sprog, religion, vaner og livsform i det hele taget, og på trods 
af disse forskelle er indstillet på at løse fælles problemer. Men dette er 
markedstænkeren kun indstillet på, for så vidt det gavner ham i kon-
kurrencen. Han forudsætter, at der kun er en eneste form for fælles 
liv: alles kamp imod alle. Han antager ikke, at det fælles liv med dem 
og det, der er anderledes, kan være en berigelse for begge og i øvrigt er 
betingelsen for fred i verden.

Ifølge dette indskrænkede verdenssyn skal dannelse og uddannelse 
kun handle om at gøre mennesker til soldater i konkurrencesamfun-
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det og på det globale marked. Derfor vil man ikke høre tale om et 
verdensborgerligt ideal. Der er ikke brug for en verdensomspændende 
social solidaritet. I skole og stat skal der kun være fokus på, hvad der 
virker, dvs. på, om eleven eller borgeren udvikler sin konkurrence-
dygtighed. Man ønsker faglighed, men forestiller sig intet højere ideal, 
ingen verdensborgerlig bevidsthed, ingen global humanisme, der kan 
hindre konkurrencen i at blive destruktiv for verdenssamfundet. Man 
tror, man lærer mennesker at tænke universelt og leve globalt. Men det 
modsatte er tilfældet. Man underminerer den fælles bevidsthed, som 
verdenssamfundet behøver for at bestå. Her er al tale om almen dan-
nelse ophørt. Man lærer kun at betjene teknikker og være effektiv, ikke 
at være borger og slet ikke verdensborger. Verdensborgeren benægter 
ikke, at vores liv er afhængigt af teknologi og økonomi. Tværtimod. 
Verdensborgeren i vor tid forholder sig til de globale problemer i øko-
nomi, kultur og miljø og vil finde de bedste teknologier til at løse dem. 
Men dette menneske bilder sig ikke ind, at disse problemer kan løses 
ved alles kamp imod alle. 

Den første udgave af denne bog hed Verdensborgeren som pædago-
gisk ideal. Men allerede den svenske udgave hed blot Världensmed-
borgaren (2005) og den engelske ligeledes blot Citizen of the World 
(2011). Denne nye danske udgave hedder så også blot Verdensborgeren; 
til gengæld har den fået undertitlen Pædagogisk og politisk ideal for 
det 21. århundrede, idet det er blevet mig mere og mere klart, at det 
må fremhæves, at verdensborgeren som pædagogisk ideal også er et 
politisk ideal. 

Verdensborgerbegrebet har ikke altid stået i høj kurs, selvom det 
er et af de ældste filosofiske begreber; formuleret af stoiske filosof-
fer for 2000 år siden, næsten forsvundet i middelalderen, men senere 
flittigt anvendt af de fleste oplysningsfilosoffer i det 18. århundrede, 
ikke mindst Immanuel Kant, dernæst nærmest ikke eksisterende i den 
filosofiske og sociologiske debat (Hegel brugte det ikke, Max Weber 
afviste det). og i lang tid blev det betragtet som højtflyvende retorik 
eller falsk legitimation af drømmen om et verdensherredømme.
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Først i 1990’erne dukkede det op igen, måske især fordi Berlinmu-
rens fald gjorde det muligt at forlade tænkningen i modsætningen 
Øst-Vest og tænke globalt. Vi ser nu, at begrebet er blevet genopta-
get af en række af tidens mest markante tænkere: filosofferne Jacques 
Derrida, Martha Nussbaum, Jürgen Habermas og ottfried Höffe samt 
sociologerne David Held og Ulrich Beck – for blot at nævne de mest 
kendte.

Ulrich Beck spillede en stor rolle for tilblivelsen af denne bog, men 
pioneren i sociologien var David Held med bogen Demokrati og global 
orden: Fra den moderne stat til verdensborgerligt styre, som jeg først 
læste senere. Hvad kunne jeg så føje til?

Først og fremmest det pædagogiske perspektiv: Bogen blev oprin-
delig skrevet for at vække lærere og elever i det danske uddannelses-
system til bevidsthed om, at dannelse og uddannelse ikke kan nøjes 
med at hvile på “danske værdier”; jeg ville vise, hvordan en nutidig 
pædagogisk hermeneutik kan være kongevejen til livet som både med-
borger og verdensborger.

Dernæst en mere udførlig historisk analyse af verdensborgerbegre-
bets udvikling, der viser begrebets sejlivede indhold, men også sikrer, 
at vi forstår, at vi ikke kan blive stående ved tidligere tiders spekula-
tioner og drømme, men må se verdensborgeren som en helt konkret 
figur, der forholder sig til de store globale problemer i vor tidsalder 
vedrørende økonomi, kultur og miljø og tilsigter en bæredygtig ver-
den for de fremtidige generationer.

Endelig en analyse af forholdet mellem individ og stat, der tager 
afstand både fra den ekstreme individualisme og den blinde statsdyr-
kelse og udvikler en verdensborgerlig vision om det frie individ, der 
både forstår sig som statsborger og som mere end statsborger.

Den nye udgave er blevet udsat for en gennemgribende revision, der 
ikke blot omfatter mange opdateringer og mindre rettelser af unøjag-
tigheder eller fejl, men betyder, at nye afsnit er sat ind og andre udgået. 
Afsnittet, der argumenterede for en ny forfatning for Europa, er ud-
gået, ikke alene fordi folkeafstemningerne i Holland og Frankrig, der 
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forkastede Nicetraktaten i 2006, gør det helt urealistisk at forestille sig 
gennemførelsen af en forfatning for Den europæiske Union, men også 
fordi udviklingen har vist, at man godt kan have en union uden forfat-
ning, ligesom England er et kongerige uden forfatning, men baseret på 
common law, dvs. tradition og praksis. Afsnittet om værdiafklaringen i 
kapitel 8 er ligeledes udgået, fordi det ikke føjede noget væsentligt nyt 
til værdidiskussionen i kapitel 1. 

og endelig er kritikken af lukketheden og den snævre nationalisme 
i danske skoler nedtonet for at sætte fokus på den nye modstander 
imod verdensborgertanken: Den instrumentelle markedstænkning, 
der ikke regner tradition og kultur for noget som helst, og afviser en-
hver tale om et humant ideal for skole og stat. Der er derfor tilføjet et 
kritisk afsnit om den snævre og destruktive markedstænkning, der er 
trængt ind på skoleområdet som et krav om “faglighed”. 

 Med støtte i David Held udvikles det desuden i indledningen, hvad 
et verdensborgerligt demokrati kan indebære for de politiske institu-
tioner. Endelig har jeg tilføjet et afsnit om, hvorfor verdensborgertan-
ken ikke er religion eller kristendom, men politik og pædagogik.

Den indonesiske skulptør Nyoman Nuarta (født 1951 på Bali) udstiller 
i sit museum i Bandung på Vest-Java bl.a. to skulpturer af en flodbølge. 
Den første fra 2000 i polyesterharpiks har han kaldt ‘Harrma-ge-don’ 
(scenen for verdens undergang), den anden i kobber og messing fra 
2004 har han derimod givet navnet ‘venskab’. Med genial intuition 
har han således foregrebet den dobbelte betydning, som tsunamien 
fra dybet af Det indiske ocean 2. juledag 2004 fik i vores bevidsthed: 
dels undergangen for et enormt antal mennesker (der enten døde, 
blev handikappede eller mistede deres kære), dels en global solidaritet 
med de berørte, som verden ikke havde oplevet før. Ingen kunne op 
til nytåret 2005 undgå at erfare, at vi er verdensborgere på en klode 
med en fælles skæbne, som vi ikke kan unddrage os. senere, den 11. 
marts 2011, vakte en tsunami på Japans østkyst, kun et par hundrede 
kilometer nord for Tokyo en lignende verdensomspændende solidari-
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tetsbevidsthed. Men denne gang var det ikke kun naturens dræbende 
voldsomhed, vi blev mindet om. Vi blev også belært om konkurren-
cesamfundets dumhed og hensynsløshed i udviklingen af de sårbare 
atomkraftværker, der som Fukushimaværket ikke kunne modstå ts-
unamiens ødelæggelse af værkets kølesystemer og således ikke undgå 
nedsmeltning af tre reaktorer.

Fælles katastrofer for verdenssamfundet er dog kun vink om ver-
densborgerskabet, som vi hurtigt kan skyde fra os og glemme til for-
del for egne sager. Derfor må det påvises, at den fælles skæbne, der 
både kan opleves som dommedag og som en ny solidaritet, kender vi 
allerede i form af de store fælles globale problemer, der – som det er 
beskrevet i denne bog – præger verden for os alle, og som vi kun kan 
løse, hvis vi vil leve og handle som verdensborgere.

Beijing, Kina, den 20. november 2004
Bandung, Java, den 14. januar 2005
Perigord, Frankrig, den 14. juli 2012
Hellerup, den 20. januar 2013
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Tak

Lad mig benytte lejligheden til at gentage min tak til min sekretær 
gennem mange år Hannah Mia Hendriksen, hvis støtte og opbakning, 
var baggrunden for, at jeg under arbejdet med 1. udgaven af denne 
bog både fysisk og psykisk kunne varetage administrative job natio-
nalt og internationalt, uden at det gik for meget ud over familien og 
uden at måtte opgive at forske og skrive. også en tak til de kolleger i 
pædagogisk filosofi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
i Emdrup, nu under Aarhus Universitet, der trods universitære storme 
har formået at opretholde et filosofisk miljø, hvor jeg altid føler mig 
velkommen og inspireres til nye tanker.
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Indledning

I sin bog Magt og modmagt i den globale tidsalder siger sociologen Ul-
rich Beck, at ideen om verdensborgeren er den næste store idé, der 
nu kommer på dagsordenen efter de historisk afsluttede ideer om na-
tionalisme, kommunisme, socialisme og nyliberalisme, og denne idé 
“kunne gøre det usandsynlige muligt, at menneskeheden undgår tilba-
gefald i barbariet og overlever det 21. århundrede”.1

Denne bog handler om denne verdensborger som ideal for dan-
nelse og uddannelse. Idealet er i europæisk historie lige så gammelt 
som selve den politiske filosofi. Men det har, siden græske filosoffer 
først tænkte denne idé om kosmo-politten, verdens-borgeren, vokset 
sig stærkt og er fra at være en rent spekulativ tanke blevet et realpoli-
tisk begreb. Verdensborgeren betyder i vor tid det menneske, der tager 
nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løs-
ninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden.

Verdensborgerens fravær
Derfor skulle man tro, at denne figur i dag var det selvfølgelige over-
ordnede mål for alle danske dannelses- og uddannelsesinstitutioner.

Men det er langtfra sådan, det forholder sig. Af to grunde. Den ene 
grund er den snævre nationalisme, der så at sige er verdensborger-
ideens klassiske modstander, og som kun godtager nationale mål og 
idealer. Den anden grund er den rent funktionalistiske markedstænk-

1 Ulrich Beck: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie, 
s.16 dansk udg.; Magt og modmagt i den globale tidsalder, s. 16.
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ning, der nægter overhovedet at regne med personlige og sociale mål 
og idealer.

I den rent nationale skole diskuterer man gerne værdier, men ikke 
spørgsmålet om, hvad der kunne være universelt gyldigt. Man disku-
terer, hvordan man får det rart med hinanden: mellem eleverne ind-
byrdes, mellem lærere og elever, mellem forældre og børn. Alt sammen 
vigtige spørgsmål, men langtfra udtømmende for hvad der er vigtigt 
for verdens overlevelse i dag.

Dermed fortrænger man så godt som al tale om, hvad der er fravæ-
rende, dvs. alt hvad der ikke ligger inden for den nære horisont. Det 
gælder de spørgsmål fra det konkrete dagligliv, som alle familier ken-
der, men som man ikke kan se i klasseværelset: Hvordan skal vi forhol-
de os til de nyfødte, de syge, de gamle? Hvad vedkommer deres liv det 
gode liv i skolesammenhængen? skal vi ikke glemme dem? Det gælder 
i det hele taget store samfundsspørgsmål: Hvilken rolle spiller skolen 
for samfundsmoralen? Hvad kan man forlange af et godt sygehusvæ-
sen? Hvem har ansvaret for, at vi får sunde fødevarer? Hvordan skal vi 
behandle de kriminelle? Hvad skal vi med kunstnere og digtere? Hvad 
betyder informationsteknologierne på godt og ondt for samfundsfæl-
lesskabet? Hvad betyder medierne og reklamerne for vores samfunds-
opfattelse? Det gælder sidst, men ikke mindst alt, hvad der er univer-
selt og som vedrører hele menneskeheden: bevarelsen af en sund natur 
og et godt verdensklima; de kommende generationers livsbetingelser, 
andre kulturers tænkemåder, den globale industrialisering, det euro-
pæiske fællesskab og dets ansvar for verdensfreden, sulten i den tredje 
verden, folkerettens og de internationale institutioners muligheder.

I den rent nationale skole bemærker man ikke nogen af disse ting, 
for de er ikke synlige, når man skal lære at læse, skrive og regne, eller 
i livet mellem kammeraterne, i legene og computerspillene, i fantasi-
ens verden med Harry Potter, Ringenes Herre og Twilight-sagaerne. De 
syge, samfundet, den tredje verden – det er alt sammen fraværende i 
denne lukkede verden, hvor selv fantasien er verdensfjern, og derfor er 
det alt sammen så nemt at fortrænge.

Verdensborgeren_mat_0201.indd   14 3/21/13   9:56 AM



15

“Du pusling-land, som hygger dig i smug, mens hele verden bræn-
der om din vugge”, skrev Jeppe Aakjær under 1. verdenskrig (1914-18) i 
sin sang “som dybest brønd” og ramte derved dansk nationalisme på 
godt og ondt. Det gode liv, etikken, indskrænkes i denne optik til det 
nære og det intime og det fantastiske. Al etik bliver nærhedsetik, og 
det er da så hyggeligt – et ord udlændinge ikke forstår. Men afstands-
etikken fortrænges, hvad enten det er afstanden i rum, f.eks. vores for-
hold til den muslimske verden, eller i tid, forholdet til de kommende 
generationer, i hvert fald dem, der kommer efter vores egne oldebørn.

Den snævre danske nationalisme er dog sikkert på retur. Den gen-
nemsyrer næppe mere skolen, som den har gjort. På nogle skoler er 
det naturligvis helt umuligt at fortrænge forholdet til andre kulturer. 
Det er de skoler, hvor der er mange første- og andengenerationsind-
vandrere. Men også andre skoler forekommer mere åbne i de senere 
år; ganske vist bliver nydanskerne stadig anklaget af mange for ikke at 
have været hurtige nok til at tilegne sig “danske værdier”. Man tænker: 
selv når de taler perfekt dansk, er de ikke som os rigtige danskere, for i 
dybet af deres mørke sjæle er der udanske forestillinger. De har stadig 
rødder i kulturer, som ikke er forenelige med danskhed, og derfor må 
vi gøre alt, for at den sidste rest af fremmedhed udrenses af deres sjæ-
leliv. Det kalder man “integration”.

Men aversionen imod fremmede bliver mere og mere indholdsløs, 
efterhånden som nydanskerne gør sig gældende i det kulturelle og po-
litiske liv, og man møder dem som medarbejdere på en arbejdsplads, 
som medstuderende i uddannelsesinstitutioner og i fritidssammen-
hænge.

Langsomt opdager man, at hvis man tror på værdien af det bedste 
i den kultur, man selv har overtaget, har man ingen grund til at frygte 
andre og kan prøve at forstå de fremmede uden at være bange for at 
miste ens egen identitet i det kulturelle møde. så er der intet foruroli-
gende i at se ens egen nationale historie som en del af verdenshistori-
en, og der er ingen uløselig strid mellem den nationale borger og den 
globale verdensborger.
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Den snævre nationalisme er trods alt folkelig; den bygger på en er-
faring af værdien af en kulturel arv, vores sprog, historie, litteratur, 
byggestil, landskab osv. Det er dens styrke. Dens fejl er, at den ikke ser 
værdien i den kultur og tradition, der lever uden for dens eget lokale 
eller nationale hjemsted. 

Den rent funktionalistiske markedstænkning er derimod aldeles 
ufolkelig. I skolen findes den derfor nok ikke så meget blandt almin-
delige lærere som hos en del ledere, der mener, de er fremsynede, når 
de anser det for skolens eneste opgave at optræne mennesker til at 
kunne fungere effektivt i konkurrencen på det nationale og globale 
arbejdsmarked og ikke mener, det er en væsentlig opgave at formidle 
en almendannelse, der gør det muligt for mennesker at leve sammen 
på tværs af kulturelle og nationale forskelle. 

Kampen om skolen
Den rene markedstænkning har rejst en kamp om skolen, der politisk 
foregår helt løsrevet fra den klassiske modsætning mellem “rød” og 
“blå”. Det så man, da en rapport fra et udvalg under Uddannelsesmi-
nisteriet den 18. januar 2012 foreslog læreruddannelsen helt omdannet 
til en uddannelse i det, man kaldte “lærerfaglighed”.2 

Det, man ville med denne nye uddannelse i “lærerfaglighed”, var 
ikke blot, som angivet i rapportens titel, en større frihed for profes-
sionshøjskolerne og et internationalt udsyn, men også og først og 
fremmest, som det hed i rapporten, at gennemføre “et skift fra ind-
holdsmålstyring til kompetencemålstyring”3 eller et “paradigmeskift 
i statslig reformstrategi”, der skulle bestå i “en flytning af fokus fra 
indholdet i en uddannelse til de studerendes udbytte af uddannelsen”.4 

I denne sammenhæng skulle faget KLM (Kristendomskundskab, 

2 Følgegruppen for ny læreruddannelse: Deregulering og internationalisering. Evaluering og 
anbefalinger om læreruddannelsen af 2006, januar 2012.

3  Anf. værk, s. 20.
4  Anf. værk, s. 62.
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