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“At hvælve
en højere himmel”
Finn M. Sommer

“Der skal flere dyder til end klassebevidsthed og solidaritet for at bygge en
verden op,” skrev Hjalmar Gammelgaard, forstander for LO’s arbej-
derhøjskole i Roskilde fra 1930-1949, engang i ‘Arbejderhøjskolen’
(Röhrig 1992). Udsagnet udtrykker i kort form et grundsynspunkt
hos Hjalmar Gammelgaard. Han vendte sig mod den holdning, at
hvis arbejderen blot hævdede sine lønmodtagerinteresser på ar-
bejdspladsen og opbyggede klassebevidsthed og solidaritet, så ville
et nyt og bedre samfund komme. Gammelgaard vendte sig også
mod den tendens, som især gjorde sig gældende inden for Socialde-
mokratiets og fagbevægelsens oplysningsarbejde, at man på den
ene side koncentrerede sig om “klassebevidstheden” og på den an-
den side koncentrerede sig om tillidsmændenes praktiske funktio-
ner på arbejdspladsen.

Fagbevægelsens uddannelse skulle, som Gammelgaard formu-
lerede det, “inden for de beskedne grænser, den magter, søge at hvælve en
højere himmel over arbejderens liv og stræben”. Der var et højere mål for
fagforeningsuddannelsen end det snævert politiske og det snævert
funktionsrettede. Den økonomiske forsvarskamp gør det ikke alene,
hvis målet er at bygge en ny og bedre verden op. For Gammelgaard
betød dette udvikling af demokrati, ansvarlighed, selvstændighed
og “indsigt i det væsentlige, det evige ved sagen, det man genfinder over-
alt, hvor en påvirkning af denne art sker over for mennesker, i hvem der er
spirekraft”. Tanken var, at demokrati, selvstændighed og indsigt i
det væsentlige omkring os ville påvirke “spirekraften” hos menne-
sker, så de groede og handlede.

“At hvælve en højere himmel” 7



Gammelgaard afviste kritikken af, at fagbevægelsen ville miste
sin gennemslagskraft, “når dens medlemmer forvandles fra blindttroende
væsener til personligt tænkende og selvstændigt følende og fantaserende
mennesker”. Gammelgaards mål var, at fagforeningsuddannelsen
skulle bidrage til udvikling af mennesker, som kunne forholde sig
kritisk på baggrund af erfaringer og indsigt, og som kunne fantasere,
dvs. udvikle utopiske forestillinger og billeder på en bedre verden.
Derved kunne fagforeningsuddannelsen give en videre horisont –
“hvælve en højere himmel” – i forhold til partiprogrammer, hand-
lingsprogrammer og den daglige interessekamp.

De diskussioner, som blev ført om fagforeningsuddannelsens
indhold og mål i 1930’erne og 1940’erne, og som Hjalmar Gammel-
gaard omsatte til principper for indhold og tilrettelæggelse af fag-
foreningsuddannelse på Roskilde Højskole, er principielt set de sam-
me diskussioner, som føres i dag:

✦ Skal fagforeningsuddannelsen koncentrere sig om “klassebe-
vidstheden” – den politiske dannelse? Eller skal fagforenings-
uddannelsen især koncentrere sig om at kvalificere tillidsvalgte
til at varetage deres aktuelle funktioner på arbejdspladsen gen-
nem detaljeret indsigt i overenskomster og love (f.eks. om ar-
bejdsmiljø, arbejdsmarkedsforhold, sociallovgivning og ud-
dannelse)?

✦ Skal fagforeningsuddannelsen prioritere personlig udvikling?

✦ Hvordan forenes personlig udvikling, arbejdspladsnære for-
hold og samfundsmæssige og politiske perspektiver i under-
visningen?

✦ Hvilken betydning, funktion og organisatorisk tilrettelæggelse
skal fagforeningsuddannelsen have i organisationen? Skal fag-
foreningsuddannelsen for eksempel være politikformidlende
eller politikudviklende?

Sådanne spørgsmål må besvares historisk specifikt. Fagforeningsud-
dannelse hænger uløseligt sammen med fagbevægelsens praksisfelter
og strategi. Og fagbevægelsens praksisfelter og strategi udvikler sig
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som reaktioner på samfundsmæssige, virksomhedsinterne og ar-
bejdspladsnære udviklinger, som igen udvikler fagbevægelsens
målsætninger og fremtidsvisioner. Derfor er indholdet i fagforeningsud-
dannelsen også et centralt omdrejningspunkt for diskussion af fag-
bevægelsens udvikling.

Desuden bidrager deltagerne i fagforeningsuddannelsen – med
deres erfaringsbaggrund og holdninger til egen personlig udvikling
og til udviklingen på arbejdspladserne og i samfundet – til, at fag-
foreningsuddannelsen, dens indhold og pædagogiske tilrettelæg-
gelse vedvarende stilles over for nye udfordringer.

Til sammen udgør deltagernes interesser og fagbevægelsens
formulerede interesser og praksisfelter et meget komplekst spæn-
dingsfelt. Og ingen af delene er statiske. De udvikler sig bestandig.
Og det afspejler sig i fagforeningsuddannelsens mål, indhold og til-
rettelæggelse.

Historisk har der været – og er – 5 centrale faktorer af betyd-
ning for fagforeningsuddannelsens eksistens, indhold og indret-
ning:

1. Organisationsprocenten på arbejdsmarkedet,
2. eksistensen af et formaliseret samarbejdssystem i virksomheder

og offentlige institutioner,
3. kollektive overenskomster,
4. den interne organisering af fagbevægelsen og
5. aktuelle sociale, politiske, økonomiske og kulturelle forandrings-

processer.

Hermed er det også markeret, at det at beskæftige sig med fagfore-
ningsuddannelse i bund og grund handler om nogle ganske funda-
mentale samfundsmæssige udviklingsprocesser. Det er udviklings-
processer, som rummer perspektiver for os alle, for vort fremtidige
arbejdsliv og det samfund, som er under udvikling, og som vi i dag
kan ane konturerne af. Spørgsmål vedrørende fagbevægelsens og
fagforeningsuddannelsens udvikling er derfor ikke kun et fagfore-
ningsinternt problem. Dansk fagbevægelse udgør en betydelig sam-
fundsmæssig magtfaktor. Organisationsprocenten på arbejdsmarke-
det er høj, ca. 80%. Tilsammen har de tre hovedorganisationer for
lønmodtagere mere end 2,1 millioner medlemmer.1
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Fagforeningsuddannelse – karakteristik og historie

Fagforeningsuddannelse er uddannelse af en helt særlig karakter.
Fagforeningsuddannelse er principielt set faglig og politisk uddan-
nelse, som sigter mod at give medlemmerne et grundlag og en orien-
teringsretning som udgangspunkt for, at de kan forbedre deres eksi-
stensbetingelser. Derved er fagforeningsuddannelse interessebaseret
uddannelse med medlemmernes individuelle og kollektive interesse
som uddannelsens grundlag.

Dansk fagbevægelse har – som det i øvrigt er kendetegnende for
dette land – altid haft en omfattende oplysnings- og uddannelsestra-
dition (Sommer 1997 og 2000). Allerede i det første nummer af Socia-
listiske Blade, som Louis Pio udgav i 1871, blev der skitseret et revo-
lutionært program for arbejderoplysningen i modsætning til indhol-
det i de daværende arbejderforeninger, som var oplysningsforenin-
ger for arbejderne. Før århundredeskiftet etablerede arbejderbevæ-
gelsen socialistiske diskussionsklubber. Fagbevægelsen var aktiv i
etableringen af folkeuniversitetet sammen med kritiske studerende
og akademikere i Studentersamfundet, som gennemførte arbej-
deroplysning. I 1910 etableredes den første arbejderhøjskole, Esbjerg
Højskole. Arbejdernes oplysningsforbund (AOF) blev etableret i
1924. Roskilde Højskole blev købt i 1929. Arbejderbevægelsen bidrog
også til nyudvikling af den fremherskende pædagogik i højskolerne,
hvor foredraget og “det levende ord” var idealet. Arbejderbevægel-
sen indførte studiekredsformen som supplement til foredraget. Inspira-
tionen kom fra den svenske studiekredsbevægelse, som siden århun-
dredets begyndelse havde eksperimenteret med studiekredsformen,
og som i øvrigt var indført i Sverige efter engelsk og amerikansk for-
billede. Studiekredsformen var langt op i 1970’erne bærende for ar-
bejderoplysningen og fagforeningsuddannelsen i Danmark.

Funktionsretning og institutionalisering

Efter 2. verdenskrig skete der en øget funktionsretning af fagfore-
ningsuddannelsen. Baggrunden var bl.a., at det virksomhedsinterne
demokrati for alvor kom på dagsordenen, og at arbejdsgivere og fag-
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bevægelse indgik en aftale om etablering af et formaliseret samar-
bejdssystem med samarbejdsudvalg i virksomhederne.2 Arbejdet i
samarbejdsudvalget betød nye opgaver og krav til tillidsrepræsen-
tantens kvalifikationer. Det forholdsvis centraliserede uddannelses-
system, som var opbygget med kurser på de to højskoler og
AOF-studiekredse rundt om i landet, muliggjorde, at arbejderbevæ-
gelsen kunne iværksætte kampagner om centrale spørgsmål og
kunne gennemføre funktionsretningen af fagforeningsuddannelsen.
De to første større oplysnings- og uddannelseskampagner efter 2.
verdenskrig drejede sig for det første om formidling af indholdet i
samarbejdsaftalen med henblik på at udnytte den øgede medbe-
stemmelse i virksomhederne. For det andet drejede det sig om op-
lysning og uddannelse i forbindelse med indførelse af produktivi-
tetsfremmende lønsystemer, som med fagbevægelsens aktive delta-
gelse blev et vigtigt led i den rationalisering og effektivisering (for-
disme og taylorisering), som for alvor slog igennem i industri og
håndværk efter 2. verdenskrig. Fagbevægelsen ansatte bl.a. 17 kon-
sulenter i tidsstudier og produktivitetsfremmende lønsystemet med
midler fra Marshall-hjælpen.

Fra begyndelsen af 1960’erne og især i 1970’erne skete der en
øget institutionalisering og professionalisering af fagforeningsud-
dannelsen. Der blev købt og bygget et stort antal nye skoler og kur-
susejendomme. Fagforeningsuddannelsen blev et formaliseret ud-
dannelsessystem baseret på internatkurser på egne kursusejendom-
me.3

I takt med den øgede formalisering og institutionalisering af
samarbejdet på virksomhederne og i den offentlige sektor – f.eks.
med aftaler om valg af sikkerhedsrepræsentanter og etablering af en
sikkerhedsorganisation ved siden af tillidsrepræsentanter og samar-
bejdsorganisation), repræsentation i aktieselskabsbestyrelser, et
øget antal valgte og ansatte i fagbevægelsens lokale afdelinger m.fl.
– øgedes funktionsretningen af fagforeningsuddannelsen. Formid-
ling af det centrale aftaleindhold og kvalificering af de forskellige
typer tillidsvalgte blev det centrale indhold i fagforeningsuddan-
nelsen. Hertil kom diskussionerne af nationaløkonomiske og strate-
gisk-samfundsmæssige perspektiver, f.eks. demokratisk socialisme,
nationalisering af dele af industrien (efter 2. verdenskrig) og senere
økonomisk demokrati (i 1970’erne).
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