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Forholdet mellem pædagogik og filosofi er komplekst og i visse hense-
ender også modsætningsfyldt.

Der er derfor mange bud på, hvad man skal forstå ved ’pædagogisk
filosofi’. Nærværende antologi præsenterer, gennem konkrete pædago-
gisk-filosofiske undersøgelser, hvordan en række medarbejdere på In-
stitut for pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitet
opfatter det, der har været deres nye videnskabelige disciplin siden in-
stituttets etablering i år 2001. Og som man vil se: Det er de langtfra eni-
ge om! Bidragene kan således også læses som indlæg i en diskussion af
disciplinens identitet.

Der er det fælles udgangspunkt, at pædagogisk filosofi skal forstås
som en filosofisk beskæftigelse med det pædagogiske område; altså at
filosofi udgør den videnskabelige tilgang, medens ’pædagogisk’ be-
stemmer de sagforhold, der undersøges. Det er til dels et pragmatisk
udgangspunkt, der dog har så meget principielt for sig, som ’pædago-
gisk filosofi’ her i hvert fald ikke betyder ’filosofi, der er specielt pæda-
gogisk tilrettelagt’! Lad det derfor være sagt med det samme: Filosofi
bliver ikke automatisk lettere tilgængelig af at være ’pædagogisk filoso-
fi’.

Spørgsmålet er imidlertid, om pædagogisk filosofi kan og skal for-
stås som en sådan genstandsbestemt underafdeling af filosofien. I det
hele taget er det nemlig problematisk at definere filosofi ved et bestemt
genstandsområde. Hvis vi til lejligheden og i store træk godtager det
synspunkt, at filosofi oprindeligt omfattede viden om alt og derfor ikke

INDLEDNING | 7

Indledning

Af Anne-Marie Eggert Olsen

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller
indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



om noget specielt, og at fagvidenskaberne historisk har etableret sig
som metodiske specialiseringer af viden i forhold til bestemte gen-
standsområder, så synes der at være følgende to mulige bestemmelser
af filosofiens skæbne i vores næsten totalt videnskabeliggjorte verden:
Enten at filosofien løbende er blevet drænet for specifikt indhold og nu
kun – hvis den altså ikke efterhånden er løbet helt tør – sidder tilbage
med en lille rest, som (endnu) ingen videnskab har eksproprieret. Eller
at filosofien overlever ved at beskæftige sig med alt på en så almen og
generel måde, at det ikke er noget problem, at indholdet også behand-
les af fagvidenskaberne. Denne tankegang, der er en variant af Aristo-
teles’ diskussion af, om ’førstefilosofien’ eller metafysikken er speciel
(om det højeste værende) eller generel (om det værende qua værende),
kan dog i ingen af tilfældene føre til en bestemmelse af ’pædagogisk fi-
losofi’ på den angivne måde, altså ved genstanden. Tager man det pæ-
dagogiske område som en speciel genstand, må det siges, at pædago-
gikken for længst har afspaltet sig fra filosofien som en egen disciplin,
og pædagogisk filosofi måtte da være det samme som den pædagogi-
ske videnskab, dvs. pædagogik som teoretisk, akademisk fagdisciplin;
altså egentlig ikke filosofi. Tager man derimod det pædagogisk-filosofi-
ske som et mere alment aspekt af genstandsområdet, måtte pædago-
gisk filosofi indplaceres under filosofien slet og ret som en af dens del-
discipliner, på linie med f.eks. naturfilosofi, filosofisk æstetik; altså
snarere ’pædagogikfilosofi’. Ingen af delene synes rimeligt, endsige at
være tilfældet som eksklusiv bestemmelse. Så hvad indebærer da ’pæ-
dagogisk’ i sammensætningen pædagogisk filosofi?

Man kunne nærme sig sagen ved at bestemme det pædagogiske
genstandsområde og så efterfølgende undersøge, hvad det vil sige at
reflektere filosofisk over det. Her viser det sig imidlertid, at pædago-
gikken ikke længere er så let at afgrænse. Ud over at dække såvel en te-
oretisk disciplin som et praktisk fag, omfatter pædagogikken flere og
flere mellemmenneskelige forhold. Hvor pædagogik tidligere i hoved-
sagen angik gruppen børn og unge samt de relevante institutioner, om-
fatter den nu tillige områder som – for bare at nævne nogle – socialpæ-
dagogik, voksenpædagogik, virksomhedspædagogik, sundhedspæda-
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gogik, u-landspædagogik og udstrækker sig altså ikke blot over til-
værelsen fra vugge til grav, men også over stadig flere områder af men-
neskelivet og den samfundsmæssige aktivitet. Dertil kommer, at alt
hvad der skal læres – og det bliver også stadig mere og mere for flere
og flere – har et didaktisk aspekt, og endelig kan man notere sig, at le-
delse og politik i et demokratisk samfund har det med at antage pæda-
gogiske træk: “vi har ikke været gode nok til at forklare, hvad vi vil”;
“folk skal motiveres til at arbejde mere”; “borgerne skal lære at betjene
sig selv over internettet”; “vi (borgerne) skal opdrages til at spise sun-
dere”: “virksomhederne skal lære at tage mere socialt ansvar” etc. Det
er ikke kun som ’videnssamfund’, men i det hele taget, at samfundet er
ved at antage karakter af et gigantisk pædagogisk projekt.

Pædagogikkens område synes således på den ene side uoverskue-
ligt og på den anden side godt på vej til at antage den almene karakter,
der kunne gøre det værdigt til en plads blandt filosofiens traditionelt
privilegerede genstande. Pædagogikken vidner selv klart om denne
udvikling – f.eks. med sine nyeste begreber om læring og kompetence
(og sågar læringskompetence), der ikke lader metafysikkens meget ef-
ter i abstrakt almenhed. Refleksionen over det pædagogiske genstands-
område indebærer en undersøgelse af denne udvikling og kalder der-
for på en idehistorisk og i visse forbindelser sågar grundlæggende
historiefilosofisk tilgang.

Men også mere specifikt afgiver pædagogikken en bestillingsseddel
til filosofien gennem begreber og problemstillinger, der er konstitueren-
de for den pædagogiske selvforståelse. Man kan således dårligt forestil-
le sig en pædagogisk filosofi, der ikke forsøger et livtag med dannelses-
begrebet, der står lige stærkt i pædagogikken og den filosofiske antro-
pologi; med karakteren af det pædagogiske forhold, det være sig mel-
lem voksen og barn, skolelærer og –elev, underviser og studerende; el-
ler med normative og etiske spørgsmål angående den pædagogiske
praksis. For den filosofiske refleksion er hverken dannelsesbegrebet el-
ler de forskellige begreber om det pædagogiske forhold neutrale, de-
skriptive kategorier. De afgiver standarder, som processer og forhold
må opfylde for at kvalificere sig som dannelsesprocesser og pædagogi-
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ske forhold. Dannelsesbegrebet er i sig selv normativt: Noget skal blive
til noget, og ethvert pædagogisk projekt er normativt: Den pædagogi-
ske handling har pædagogiske mål. Dermed er ikke automatisk sagt, at
der er tale om etiske eller moralske kategorier. Normativiteten er be-
grebslig, og pædagogisk praksis kan i vid udstrækning vurderes imma-
nent på, om og i hvilken grad den faktisk orienterer sig efter sine ind-
byggede mål. For så vidt som pædagogisk praksis imidlertid altid an-
går mellemmenneskelige forhold og ganske håndfast griber ind i andre
menneskers liv, er forbindelsen til etiske eller politiske overvejelser
uundgåelig. Det kan således heller ikke undre, at pædagogikken navn-
lig har bud efter moralfilosofien og den politiske filosofi.

Men hvorom alting er: At pædagogikken får en stadig mere frem-
trædende og dominerende plads i samfundet, er netop baggrunden for
etableringen af pædagogisk filosofi som universitetsfag og kandidatud-
dannelse. Der er derfor heller ikke blot tale om genoplivning af tradi-
tionen for at tænke i et grænseland mellem pædagogik og filosofi. Hvor
tidligere filosofien udstrakte sig til pædagogiske forhold, er der nu
snarere tale om, at pædagogiske spørgsmål bliver påtrængende og af-
kræver filosofien opmærksomhed og interesse. Hvad pædagogisk filo-
sofi er og skal være, er derfor et åbent spørgsmål. På den ene side er
der som sagt lang tradition for filosofisk refleksion over forhold, der
har umiddelbar pædagogisk betydning: Menneskets natur, viden og er-
kendelse, sansning og følelser, sprog, moral, samfund, forfatning og
borgerskab etc. På den anden side har pædagogikken altså aldrig før
været, hvad den er i dag. Måske er den mest nærliggende bestemmelse
af pædagogisk filosofi derfor alligevel at finde i pædagogiske kategori-
er: At det er en filosofi, der på den ene side indrømmer at have meget
at lære af en klog, udfordrende og autoritativ lærer, den pædagogiske
virkelighed, og på den anden side fastholder at ville lære på sine egne
præmisser – og i øvrigt forbeholde sig ret til at kritisere læreren.

De følgende artikler fremlægger meget forskellige pædagogiske em-
ner og filosofiske grundorienteringer. Derfor skal her antydes den røde
tråd, der har bestemt rækkefølgen i præsentationen af bidragene.

I en række bidrag tematiseres dannelsesbegrebet historisk og aktuelt.
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Der lægges ud med en præsentation af det antikke paideia-begreb, som
det fremstilles hos Platon. Dernæst forfølges det moderne dannelses-
begrebs udvikling i den tyske tradition fra Kant til Dietrich Benner, og i
forlængelse heraf påpeges dannelsesforestillingens sejlivethed gennem
en redegørelse for 3 aktuelle danske nyformuleringer. Endelig gives et
bud på en formulering af pædagogisk filosofi som en praktisk disci-
plin, hvor dannelsens nødvendighed er den normative forudsætning.

Når dannelsesbegrebet har denne centrale plads i pædagogikken og
den filosofiske antropologi, skyldes det netop den ide om dannelsens
nødvendighed, der udspringer af, at mennesket ikke fra naturens hånd
er, hvad det skal være. Men hvad forstår vi egentlig ved natur? Be-
handlingen af dannelsesbegrebet afsluttes med et bidrag om naturfilo-
sofi, som gør kritisk rede for den naturfortrængning, der traditionelt
præger såvel naturvidenskab som det efterhånden overvejende huma-
nistisk orienterede dannelsesbegreb.

Der er imidlertid heller ingen pædagogisk filosofi uden en reflek-
sion over det pædagogiske forhold – lærer-elev – og dets sprog. Et bi-
drag analyserer, i forlængelse af Lacan, det autoritative forhold, der
etableres med den pædagogiske diskurs. Fra en ganske anden vinkel
fremlægges, hvorledes brugen af bestemte metaforer afslører grund-
læggende opfattelser af det pædagogiske forhold. Endelig præsenterer
et bidrag om filosofisk vejledningspraksis en nutidig, eksistentiel for-
ståelse af den sokratiske jordmoderkunst.

Den etiske indfaldsvinkel til pædagogikken repræsenteres først af
en undersøgelse af det simple, men klassiske pædagogisk-filosofiske
problem, om dyden, i dette tilfælde retfærdigheden, kan læres. Derefter
følger to bidrag, der forholder sig kritisk til bestemte træk ved sam-
fundsudviklingen. I det første kritiseres tendensen til, at det enkelte
menneske gøres totalansvarlig for sit liv og sin lykke, ideen om ’selv-
dannelse’; i det andet præsenteres en ’advokatorisk etik’ som et bedre
alternativ end en traditionel fornufts- og myndighedsorienteret etik i
en verden, der kan opleves som ond.

Blandt de områder, der nyder særlig bevågenhed på Institut for pæ-
dagogisk filosofi, er religionsfilosofien. Det skyldes ikke blot aktuelle
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diskussioner af religionsundervisning, men især de spørgsmål og pro-
blemer, der begynder at melde sig, når et relativt sekulariseret samfund
som det danske udvikler sig i retning af et multikulturelt og multireli-
giøst samfund. Det første religionsfilosofiske bidrag følger op på det
foregående med en gennemgang af problemet om det onde, som det
traditionelt er blevet forstået i filosofien, nemlig som ’teodicéproble-
met’. Det næste gør rede for, hvordan bestemte teologiske formulerin-
ger har sneget sig ind i bestemmelserne om kristendomskundskab i
skolerne, og endelig gives et eksempel på, at religionsfilosofien kan
rumme et kritisk potentiale over for det angiveligt oplyste, sekulære og
udogmatiske menneskesyn, der præger vesterlandsk selvforståelse.

Den angivne sammenhæng mellem bidragene er imidlertid snarere
løs end tvingende, og selv om der kan trækkes forbindelser på mange
andre leder, forbliver det et faktum, at pædagogisk filosofi langtfra har
fundet sin identitet. Spørgsmålet er selvfølgelig også, om en sådan er
værd at stræbe efter, og om det lidt rapsodiske præg – når alt kommer
til alt – ikke i sig selv afspejler den lille sandhed om den pædagogiske
virkelighed: at den udgør et meget lidt homogent område. Derfor fore-
løbig blot denne præsentation.
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Det græske begreb om paideia bliver ofte sat lig med det moderne dan-
nelsesbegreb. Det er der for så vidt gode grunde til. Paideia omfatter
nemlig opdragelse, skoling, formningen af den etiske karakter, udvik-
lingen af dømmekraft samt dannelsens indhold, såvel viden og færdig-
heder som den almene kultivering, der nu til dags går under betegnel-
sen ’almendannelse’. Det ligger derfor nær at oversætte paideia med
’dannelse’, når stilistiske og pædagogiske hensyn kræver en ikke-aka-
demisk og formidlende sprogform, eller det gælder om at tale sagligt
sammen i en naturlig, ikke-pedantisk sprogform.

Men bliver man overhovedet klogere af at fastslå, at paideia betyder
dannelse? De senere års genoplivning af dannelsesbegrebet har vist, at
dannelse er et irriterende udefinerbart og yderst diskutabelt begreb.
Faktisk bliver man nok klogere af at vide, at dannelse omfatter, hvad
grækerne kaldte paideia, end det omvendte. Blot er det heller ikke sik-
kert, at dette har så meget på sig, når man erindrer, at ’dannelse’ kun
giver mening på dansk og norsk som oversættelse af det tyske ’Bil-
dung’; svenskerne siger ’bildning’, englændere og franskmænd ’cul-
ture’ og ’education’ – med forskellig udtale, ganske vist. Ligesom vi
heller ikke på dansk helt kan undvære ’opdragelse’ og ’uddannelse’
som specifikationer af, hvad dannelse omfatter, gælder det for de fleste
sprog, at fænomenet har mange navne, der alle lægger noget forskelligt
til sagen.

Endelig er der endnu en underbelyst faktor i hele regnestykket,
nemlig den latinske formidling af de græske begreber og den romerske
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kulturs betydning for dannelsesbegrebet i det hele taget. Sammenhæn-
gen mellem paideia og Bildung, mellem paideia og dannelse må omvejen
over det latinske humanitas. Det er i sig selv interessant, at denne tanke
om, hvad vi foreløbigt her vil kalde menneskets formning, verbalt ud-
trykkes gennem en stigende grad af almenhed: Fra barn (pædagogik)
gennem menneskehed (humanitas) til den overordnede måde og
sammenhæng (kultur) for at ende i den største almenhed: Selve proces-
sen, dannelsen som sådan.

Måske kan umuligheden af at finde en ensartet gengivelse af paideia
på de moderne sprog ses som et vidnesbyrd om, at sagen selv i perio-
der ikke har haft den store betydning, selv om opkomsten af et nyt be-
greb om menneskets formning i oplysningstiden og den efterfølgende
terminologi i hvert fald er udtryk for en fornyet interesse. På samme
måde kan problemerne med en relancering af dannelsesbegrebet ved
udgangen af det 20. århundrede ses som et vidnesbyrd om, at sagen ik-
ke længere er den samme. Sag og begreb, virkelighed og tanke, er ikke
længere dækkende; vi taler ikke entydigt og problemfrit om dannelse.
Det, der ligger i begrebet, er ikke længere i virkeligheden, og det, der er
i virkeligheden, udtrykkes ikke længere ved begrebet. At reflektere
over denne uoverensstemmelse er en af de primære opgaver for pæda-
gogisk filosofi. Det kan i den sammenhæng give perspektiv at gå
historisk til værks og konfrontere den moderne problemstilling med
den oprindelige. I det følgende præsenteres dannelsestanken i dens før-
ste samlede formulering hos sofisterne og Platon i 5.-4. årh. f. Kr.

Paideia og demokrati

Paideia er dannet af pais, barn, og betyder oprindelig ’børneopdragelse’,
med vægt på elementet af træning, øvelse og undervisning i modsæt-
ning til umiddelbar næring og omsorg (trofê). Det kom imidlertid snart
til at betyde andet og mere, nemlig først og fremmest resultatet af opdra-
gelsen, det formede, altså bogstaveligt talt dannede eller kultiverede,
ved mennesket. Man skal måske i denne forbindelse tage højde for, at
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børn i den antikke græske verden var børn, til de var omkring 12-14 år,
mens de var at regne for voksne ved 18-20-års alderen. De gamle græ-
kere havde således efter alt at dømme – i modsætning til mange senere
europæere, der måtte træde ind i de voksnes rækker ved konfirmationen
– en ungdom. I sit sidste politiske værk, Lovene, foreslår Platon i 7. bog
bl.a., at skolegangen skal være offentlig og obligatorisk for begge køn,
begynde ved det 7. år med idræt og musik, medens der først skal under-
vises i læsning og skrivning, regning, geometri, astronomi m.v. fra det
10. år. Der afsættes 3 år til at lære at læse og skrive. Til gengæld foreskri-
ves ved lov fortsat livslang (ud)dannelse for de (arbejds)frie voksne bor-
gere. For de unge 13-16-årige lægges særlig vægt på træning i sport og
dans, og navnlig det sidste bliver grundlaget for de følgende års statsligt
forordnede sammenkomster mellem de unge, hvoraf i hvert fald mæn-
dene først forventes at gifte sig fra 25-års alderen.

Imidlertid var voksenalder ikke sammenfaldende med fuld myn-
dighedsalder. Dels var det græske samfund et patriarkalsk samfund,
hvor faderen havde udstrakt magt som familiens og husstandens over-
hoved. Dels var en lang række politiske poster først opnåelige efter det
fyldte 30. år, selv om mandlige borgere i Athen kunne deltage i folke-
forsamlingerne, fra de var 20. Der var dermed også institutionelt sat et
livsafsnit mellem voksenalder og endegyldig personlig og politisk selv-
stændighed, hvor den voksne så at sige skulle danne sig til borger.
Denne periode blev traditionelt udfyldt af militærtjenesten, der omfat-
tede en 2-årig uddannelse og derefter værnepligten (der i øvrigt fortsat-
te indtil det fyldte 59. år), og selvfølgelig af læretid og arbejde for de
borgere, der ernærede sig ved håndværk og handel. (Se Hansen, 1993.)

Vekselvirkningen mellem individuel dannelse og statsdannelse vi-
ser sig imidlertid ved, at den demokratiske forfatning krævede mere af
sine borgere, end de lærte i det traditionelle uddannelsessystem, dvs.
underskole og militærtræning. I Perikles’ berømte gravtale hedder det
om den athenske forfatning:

“Den statsform vi har er ikke en efterligning af vore naboers
love; nej, vor statsform er snarere selv et eksempel for andre end
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andres for os. Dens navn er demokrati, fordi styret ikke er sam-
let hos nogle få men hos flertallet; men medens lovene giver alle
lige ret i private sager, er det vurderingen af hver enkelt borger
og hans anseelse på et eller andet felt, en kvalitetsvurdering
mere end en fordeling på skifte, der bestemmer om han fore-
trækkes i offentlige hverv; ejheller danner fattigdom hos een der
kan gøre byen gavn nogen hindring ved at holde hans gode kva-
liteter skjult. Frihed hersker i vort offentlige liv, og skal der tales
om at se skævt til hinandens daglige livsførelse, så vredes vi
ikke på vor nabo, hvis han følger sine lyster, og vi generer ikke
hinanden med reaktioner der, selvom de ikke er af retslig art,
dog virker sårende for øjet. Vor daglige omgang sker uden forar-
gelse; men i vort offentlige liv er vi ikke lovbrydere, særlig fordi
vi føler respekt, som vi viser ved at adlyde vor til enhver tid fun-
gerende øvrighed og vore love, navnlig dem der er givet til be-
skyttelse for mennesker der lider uret og de uskrevne love der i
den almindelige bevidsthed bringer skam over dem der bryder
dem”. (Hansen, 1994, s. 79f.).

Denne beskrivelse af demokratiet som både forfatning og livsform, der
i præcision og korthed næppe siden er overgået, viser klart, hvad de-
mokratiet indebærer ud over gode love: Nemlig retfærdighed, toleran-
ce og selvbeherskelse hos borgerne. Når man dertil lægger, at det over-
hovedet at øve indflydelse på statens forvaltning gennem deltagelse i
det offentlige liv kræver et vist mål af viden og færdigheder, må man
sige, at det demokratiske ideal i 5. årh. f. Kr. forudsatte paideia på højni-
veau. De første til at imødekomme behovet for mere (ud)dannelse og
til at udfylde det lærdomsmæssige tomrum hos de arbejdsfrie unge
mænd var de såkaldte sofister (egtl. ’vismænd’), omrejsende lærde, der
for en tid slog sig ned i byerne og udbød undervisning mod betaling.
De emner, de studerede og underviste i, var mange og varierede fra so-
fist til sofist, og fra dem stammer de første inddelinger af vores viden i
forskellige fagområder eller discipliner. Men alle praktiserede og
underviste i talekunst, retorik, for netop det at kunne tale godt er i et ci-
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viliseret samfund en betingelse for magt over egne affærer og statens
anliggender. Hvad der gennem beslutning blev gældende virkelighed,
ville blive afgjort af dem, der var i stand til at fremlægge et synspunkt
så fordelagtigt som muligt og overbevise de andre. Den gode borger
var derfor den veltalende borger, der ud over at tale korrekt og smag-
fuldt forstod at disponere sin tale, fremhæve det relevante, tage højde
for indvendinger og særlige aspekter, give gode eksempler, beregne si-
tuation og publikum samt såvel personligt som sprogligt virke infor-
meret og moralsk tilforladelig. I udgangspunktet var ingen sag så rin-
ge, at den ikke ville kunne vendes – og vindes – gennem talen, og at en-
gagere sig politisk var at engagere sig med sin tale og stemme.

Den forestilling, at man kunne lære at blive en god eller i hvert fald
bedre borger gennem undervisning, var led i et opgør med en traditio-
nel, fortidsrettet og almen opfattelse af mennesket, hvor slægtens betyd-
ning og folkets sædvaner – og gudernes eller skæbnens gunst – satte
rammerne for individets liv. Med sofisterne bliver menneskesynet deri-
mod fremtidsrettet og individualiseret: Det er ikke på forhånd givet,
hvad et menneske er og skal være. Det afhænger i højere grad af, hvad
det kan tilegne sig, og hvad det kan få igennem. I sine mere ekstreme for-
mer bliver sofistikken derfor også en form for relativisme eller subjekti-
visme: “Mennesket er altings målestok”, som sofisten Protagoras formu-
lerede det (jvf. Friis Johansen, 1991, s. 135ff.). Ingen normer er forpligten-
de for individet, og fællesskabet bliver følgelig en problematisk størrelse.

Kollektivet som opdrager

I dialogen Protagoras lader Platon denne store sofist diskutere med So-
krates, hvorvidt politisk dyd (græsk: politike arete), dvs. menneskelig
fuldkommenhed inden for samfundsmæssige rammer, er noget, man
kan lære. Et centralt spørgsmål i denne sammenhæng er selvfølgelig,
hvad dyd overhovedet er, og kontroversen skyldes til dels, at de to par-
ter forstår forskelligt ved det. Ikke således, at de er fundamentalt ueni-
ge om, hvori dyden består: Både Protagoras og Sokrates ville formodent-
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lig skrive under på, at dyd omfatter visdom, retfærdighed, selvbesin-
delse og tapperhed, dvs. de såkaldte ’kardinaldyder’. De er derimod
uenige om, hvad dyd er: Protagoras ser dyd som en kunnen, en ’kunst’
(græsk: techne, håndværk) eller ’kompetence’, medens Sokrates hævder,
at dyd er viden (græsk: episteme), indsigt i noget objektivt. Dermed er
de også uenige om, hvad dyden og det gode liv skal måles på. For Pro-
tagoras bliver det personlig succes og at kunne begå sig i samfundet,
hvorimod det for Sokrates bliver en indre forfatning ved mennesket,
ved sjælen, uafhængigt af ydre succes og anerkendelse. Et lige så cen-
tralt spørgsmål knytter sig til problemet om lærbarhed. Hvad vil det
egentlig sige at lære noget? Protagoras læner sig her op ad techne-begre-
bet og den lærbarhed, der er forbundet med håndværksmæssig uddan-
nelse. Ligesom man lærer et fag, kan man også lære de færdigheder,
dyden for ham består i; man kan altså lære at blive en god borger. Dette
er Sokrates lodret uenig i. Hvis dyd er viden, er det en forfatning ved
sjælen og ikke noget, der kan bibringes én udefra; det er noget man bli-
ver og er, ikke noget man får og har, ikke en ting eller egenskab, der
kan adskilles fra én selv, og derfor heller ikke noget, der kan overføres
fra den ene til den anden. Og, udfordrer han Protagoras, hvis du mener
at dyden kan læres, så peg på lærerne!

Platon har her konstrueret et paradoks, som han lader Sokrates ud-
tale direkte: Protagoras mener, at dyden kan læres, men ikke at den er
en viden, mens Sokrates ikke mener, at dyden kan læres, men nok at
den er en viden.

Noget af problemet løses overraskende nok af sofisten Protagoras.
På Sokrates’ opfordring til at vise, hvem der egentlig er lærere i dyd,
svarer han, at spørgsmålet er forkert stillet. Man kan godt lære noget
uden en lærer. F.eks. lærer børn jo ikke at tale ved at gå til talelærer,
men ved at vokse op i det talende kollektiv, hvor alle i en vis forstand
er ‘talelærere’. På samme måde lærer vi at blive gode borgere ved at le-
ve i samfundet. For så vidt er alle lærere i dyd, lige fra ammen, pæda-
gogen og forældrene til medborgerne og i sidste ende staten selv, der
gennem sine love sætter standarderne for den rette holdning og leve-
måde. De siger alle til os gennem hele livet: ’Gør det, undlad det’, de
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roser og dadler, belønner og straffer, og derigennem lærer vi, hvad der
er godt, og hvad der er slet. Sokrates synes at forudsætte, at der må
være nogen med særlig viden om menneskelig godhed, for at den kan
læres. Men vi er alle kyndige i den sag; vi er alle i et eller andet omfang
opdragede, dannede mennesker, som kollektivt lærer fra os.

Protagoras fremstår, sådan som Platon afbilder ham i dialogen, som
historiens første oplysningstænker. For ham sætter det menneskelige kol-
lektiv så at sige løbende standarder for civilisation og kultur. Alene det, at
vi afgør sager diskursivt, ved diskussion og afstemning, og ikke ved vold
og magt, og at vi anerkender det intersubjektivt vedtagne, love og kon-
ventioner, som forpligtende, viser med al tydelighed, hvordan mennesket
er sin egen autoritet og opdrager. Men i princippet står mennesket også
som dommer for hele universet: Der er intet værende, som ikke i sidste
ende kan underlægges menneskets målestok. Om den eneste overmenne-
skelige autoritet, han kunne tænke sig, siger Protagoras i en formulering
for evigheden: “Jeg kan ikke vide, om guderne eksisterer eller ej, eller
hvilken skikkelse de har. Der er meget, der hindrer det: sagens dunkelhed
og menneskelivets korthed”. (Jvf. Friis Johansen, 1991, s. 138.).

Fornuften som kollektiv

Når Platon trods grundlæggende enighed i Protagoras’ redegørelse alli-
gevel lader Sokrates fortsætte diskussionen, skyldes det, at der er flere
momenter i sagen. Der er i første omgang to indlysende problemer:

Det ene drejer sig om, hvorvidt Protagoras overhovedet kan for-
svare den civilisation, han selv er et glimrende udtryk for. Selv om vi
måske er enige om det meste, i hvert fald inden for samme kulturkreds,
som Protagoras selv fremhæver, så er der intet, der hindrer et menne-
ske i at være på tværs og plædere for en helt anden opfattelse af f.eks.
ret og uret. Inden for sofistikken finder man også det synspunkt for-
fægtet, at ret og uret, godt og slet og i det hele taget enhver norm er et
spørgsmål om magten til at definere. Det kan gerne være, at vi som civi-
liserede mennesker holder os til sproglig, politisk, demokratisk udveks-
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ling, men hvem eller måske snarere hvad bestemmer, hvad vi mener og
stemmer for? Hvis den politiske civilisation skal være andet og mere
end en tynd fernis til dække af de gamle magtinstanser, styrke, adel og
rigdom, må den menneskelige målestok udgøres af andet end de enkel-
te menneskers forgodtbefindende og interesser eller et flertal af dem.
Protagoras må i det mindste kunne pege på en fællesmenneskelig må-
lestok, hvis hans konsensus skal være andet end tilfældig og dermed i
sidste ende et udslag af magt.

Det andet problem er lidt mere indviklet. For Protagoras og den so-
fistiske bevægelse består den menneskelige autonomi tydeligvis i ikke
at være underlagt nogen højere autoritet, men at være fri til at følge si-
ne egne tilbøjeligheder og interesser, naturligvis med behørig respekt
for skik og brug og tolerance over for andre. Imidlertid forudsætter
Protagoras, at netop tilbøjeligheder og interesser er påvirkelige. Hele
den retoriske kunst hviler på, at mennesker kan overtales. Hvis min
målestok alene består i mit forgodtbefindende, i hvad jeg nu tilfældig-
vis synes om dette eller hint, så består den altså ikke længere, end til
jeg skifter mening, ikke i kraft af nogen indre overbevisning – for hvor
skulle denne overbevisning komme fra? – men i kraft af en eller anden
påvirkning udefra. Den enkelte er ret beset afmægtig i sin principielle
frihed til at fornægte enhver ydre autoritet, når han ikke har en indre.

I praksis må mennesket selvfølgelig leve under en række almene
autoriteter i form af sædvane, konventioner og love. Men heller ikke dis-
se har på Protagoras’ præmisser nogen egentlig autoritet, da de består i
den mere eller mindre tilfældige overenskomst mellem enkelte menne-
skers interesser. Hvis skik og brug eller vedtagne love forekommer mig
urimelige, kan jeg blot sige, at jeg ikke bryder mig om dem; jeg har ingen
instans, ud fra hvilken jeg kan kritisere dem med sikkerhed og autoritet.
Og hvad der er lige så problematisk: Staten kan i sidste ende heller ikke
bero på andet, end hvad der til enhver tid kan skabes flertal for. Det højt
besungne demokrati og den individuelle frihed fremstår i det perspektiv
som simpelt flertalsdiktatur og afmægtighed for den enkelte, hvad enten
vedkommende hører til flertallet eller mindretallet.

Baggrunden for Platons politisk-pædagogiske projekt er altså bl.a.
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dette: At i det radikale demokrati har ingen, hverken individerne eller
staten/forfatningen, nogen autoritet. Alt kan i princippet være anderle-
des. Men intet bliver radikalt anderledes; de tilfældigt givne betingelser
hersker i politikken, og den ene slette forfatningstype afløser den an-
den. I det perspektiv er også opdragelse, socialisation og borgerligt liv
alene et spørgsmål om individets tilpasning til den givne virkelighed
med henblik på personlig succes. Er Protagoras den første oplysningsfi-
losof, må Platon siges at være den første ideologikritiker.

Imellem Protagoras og Staten står dialogerne Menon og Faidon, hvor
Platon udvikler tankerne om fornuft og erkendelse som den indre in-
stans i mennesket, der kan skaffe dets overbevisninger autoritet gen-
nem kritisk refleksion og almengyldige begrundelser. Her udfoldes So-
krates’ modposition til Protagoras: Den menneskelige fuldkommenhed
består i viden; ikke i en nok så raffineret kompetence til at tilpasse sig
og navigere efter, hvad de andre/samfundet tilfældigvis måtte finde
anerkendelsesværdigt, men i rationelt begrundet indsigt i, hvad noget
– herunder også sådan noget som retfærdighed – objektivt er. For at
handle retfærdigt er det nemlig ikke nok at gøre, hvad der konventio-
nelt betragtes som retfærdigt; konventionen kan tage fejl. Først en
handling, der udspringer af sikkert begrundet indsigt i, hvad retfærdig-
hed er, er sikret mod fejltagelse.

Er fornuften en indre målestok, er den dog samtidig også en ydre. I
modsætning til meninger, synspunkter og følelser, der er personlige og
individuelle, består fornuften netop i det alment formulerbare og be-
vislige, som man ikke kan gå imod uden også at modsige sig selv. For-
nuft og indsigt er de autoriteter, som mennesker kan underkaste sig
uden at sætte deres frihed over styr.

Når det i Staten hedder, at filosofferne skal regere, eller regenterne
lægge sig efter filosofi (473c-d), betyder det derfor ikke, at en bestemt
gruppe mennesker skal bestemme over andre. Det betyder, at fornuften
– i modsætning til fysisk overmagt, medfødt adel, rigdom eller blot
sædvane – skal regere; at staten med andre ord skal indrettes og styres
på basis af objektiv indsigt i, hvad en stat er. Alt andet vil være udtryk
for partisk interesse og dermed ikke i overensstemmelse med, hvad der
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som minimum må ligge i statens begreb: At den er helhedens liv og for-
fatning (420b f.).

Et umuligt projekt

At statens forfatning bliver et spørgsmål om paideia kommer af, at indi-
videts forfatning er det. Som vi så, var Sokrates i Protagoras endt i det
paradoks, at den viden, der former mennesket til et godt menneske, ik-
ke kan tilegnes som en ydre færdighed, fordi det er selve sjælen, der
skal formes. På den anden side anerkender Platon, at netop staten har
en altdominerende rolle som opdrager af den enkelte gennem at
påtvinge individet sine normer. Individets karakter vil i sidste ende af-
spejle forfatningens/lovens karakter: Den vil være aristokratisk, oligar-
kisk, demokratisk, alt efter hvilken statsforfatning individet er opdra-
get under. Så i den forfatning, der har fornuften eller det almenmenne-
skelige som norm, vil også individet have en fornuftig og almenmenne-
skelig karakter, skulle man tro.

Men helt så simpelt er det selvsagt ikke. Der er tre overordnede pro-
blemer, som Platon behandler med forskellig vægt i sine tre store politi-
ske værker.

Det første problem drejer sig om, hvad denne almene norm egentlig
består i – eller rettere: Hvad er en stat, hvad er statens begreb? Dette
spørgsmål afhandles grundlæggende i værket Staten.

Det andet drejer sig om, hvad politisk styre vil sige. Hvad er stats-
mandens færdighed eller dyd? Dette diskuteres i Statsmanden som bl.a.
et spørgsmål om lovens rolle og de forskellige forfatningsformer.

Det tredje er spørgsmålet om, hvordan en realisering af den bedst
mulige stat konkret vil kunne komme i stand, og hvordan denne stat
vil være indrettet. Dette fremstilles i tankevækkende detaljerigdom i al-
derdomsværket Lovene.

Det er måske overraskende, at paideia spiller en grundlæggende rol-
le i Staten, der handler om, hvad en stat overhovedet, dvs. ideelt-be-
grebsligt er, og tematiseres langt mindre i de efterfølgende værker, der
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går nærmere ind på realiseringen af en statsforfatning. Men dette må
altså tages til efterretning: At det pædagogiske perspektiv ikke automa-
tisk er længst væk, hvor tanken er mest abstrakt-begrebslig. Staten er
historiens første samlede fremstilling af mennesket som et pædagogisk
produkt: Noget der ikke er, men bliver til gennem opdragelse, dannelse
og uddannelse. At dette sker inden for rammerne af en diskussion af
statens væsen, er ingen tilfældighed. Også staten, hævder Platon, er et
pædagogisk produkt, et resultat af opdragelse og uddannelse. Og at alt
dette igen står som en udfoldelse af, hvad retfærdighed er, er heller in-
gen tilfældighed. I begrebet om retfærdighed findes målestokken for
den vellykkede forfatning i sjæl og stat, som det pædagogisk-politiske
projekt skal realisere.

Så meget desto mere udfordrende er det, at retfærdigheden gennem
hele Staten synes at unddrage sig begrebslig og filosofisk bestemmelse, og
at spørgsmålet om dens realisering i menneske og stat synes en principiel
umulighed: For at få en retfærdig stat må man have retfærdige borgere, og
for at få retfærdige borgere må man have en retfærdig stat. I det hele taget
er Platons syn på muligheden af en radikal forandring og forbedring af de
politiske forhold ikke opmuntrende. At indføre et nyt regime med vold er
udelukket; hvis fornuftig rådgivning ikke hjælper, må man tie og bede til,
at højere magter griber ind, hedder det i Det 7. brev (331d). Og som
konklusion på sin livslange beskæftigelse med det politiske skriver han på
de sidste sider af Lovene (968e), at virkeliggørelsen af den bedst mulige
forfatning afhænger af tilfældet – som i et terningkast!

I Staten gives ganske vist en opskrift (540d-541a): Magten overlades
til de sande filosoffer, der som det første sender alle over 10 år ud på
landet! Når børnene er unddraget forældregenerationens sædvaner, er
der mulighed for at præge dem med nye og bedre normer og derigen-
nem etablere et retfærdigt samfund og en retfærdig forfatning. Men for
så vidt som de sande filosoffer, såfremt de overhovedet findes, ikke har
meget at sige under den gældende politiske orden, og netop som filo-
soffer ikke stræber efter magt og indflydelse, er vi tilbage ved ud-
gangspræmissen: Regenterne må lægge sig efter filosofi, så de kan styre
med fornuft, eller filosofferne må blive politikere.
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