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Introduktion 
Denne semesterplan indeholder vejlederindlæg i form af en semes-
terkronik og et semesteressay, der uddyber og perspektiverer nogle 
tanker for jer omkring semestertemaet Oplysningens projekt. Se-
mesterplanen indeholder også vejledernes konkrete projektforslag 
til inspiration for jer i gruppedannelses- og projektvalgsfasen samt 
lærerbiografier og tidsplan. 
 I forhold til den røde semesterplan fra første semester er denne 
gule knapt så fyldig. En del af det stof, som I af praktiske grunde 
havde behov for at vide noget om som helt nye studerende på RUC, 
er faldet ud. Så det er et godt råd at gemme ’den gamle røde’ for en 
sikkerheds skyld gennem hele HUM-BAS-forløbet. 
 I dette semester må vi desværre tage afsked med Joachim som 
vejleder i huset. I stedet har vi fået psykologen Søren Holm alloke-
ret. Og velkommen til ham. 
 Studerendes projektforslag skal være godkendt af en vejleder i 
huset, som vurderer, hvorvidt han eller hun selv eventuelt ville kun-
ne vejlede i emnet. Med en indhentet positiv tilkendegivelse fra en 
af vejlederne kan projektemnet derefter sendes i mail til Birgit, 
(bbe@ruc.dk), som sender det ud på den fælles mailingliste og op-
slår emnet på ’grædemuren’ side om side med de i denne semester-
plans trykte vejlederforslag. For de projektidéer, som I som stude-
rende måtte få under projekt- og gruppedannelsesfasen, gælder 
samme procedure. Det konkrete programindhold for denne fase 
fastlægges af fagudvalget. Velkommen til et nyt semester! 
 
Jørgen Vogelius 
koordinator 
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2-årsrammen 
Det humanistiske basisstudium på RUC består af fire moduler og 
varer i 2 år. I løbet af den tid skal de studerende have opnået de kva-
lifikationer, som studieordningen kræver. For at sikre at det sker, er 
studiet tilrettelagt i 4 semestre med forskellige temaer (den såkaldte 
”2-årsramme”), som tilsammen dækker det krævede stofområde. 
Dermed imødekommes studieordningens krav om bredde. 
 2-årsrammen skal også sikre, at de studerende løbende udvider 
og forbedrer deres kundskaber og færdigheder. Derfor er det første 
semester stort set planlagt, før de studerende ankommer, og har et 
introducerende præg. De studerende vil således fra semester til se-
mester kunne regne med en progression i de faglige krav. Dermed 
imødekommes studieordningens krav om dybde. 
 Men 2-årsrammen har flere formål. Humaniora er jo et meget 
bredt felt med mange fag og forskellige traditioner. Derfor risikerer 
de studerende i huset at blive spredt så langt fra hinanden i emne og 
tilgang, at de ikke kan vurdere hinandens projekter. Ideen med se-
mestertemaerne er således også, at de skal binde projektvalgene så 
meget, at der bliver mulighed for en fælles samtale og et grundlag 
for gensidig faglig kritik. 
 Endeligt er 2-årsrammen struktureret således, at de studerende 
lærer at forbinde mere abstrakte, teoretiske og almene problemer 
med subjektive, empiriske og personlige vurderinger. Det giver 
plads for individuelle interesser og personligt engagement. Uddan-
nelsen kan således også blive en støtte for den enkelte studerendes 
personlige dannelse. 

Struktur 
Toårsrammen skal således fungere som overordnet styringsinstru-
ment og som anledning til faglig diskussion mellem vejledere og 
studerende i husene og i almindelighed. Styring og faglig diskus-
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sion er nødvendig for at give de studerende forståelse for, tryghed 
ved og tillid til studieplanen. 
 De fire semestres projekter er i princippet ens, men toårsram-
men skal definere dem og give dem identitet, egenart og progres-
sion ved at tilskrive dem skiftende vægt i forhold til projektarbejdets 
indbyggede elementer. Ethvert projekt indeholder mere eller min-
dre eksplicitte projektmetodiske, humaniora-faglige og videnskabs-
teoretiske refleksioner. Toårsrammen skal fremhæve elementerne 
således: 
 I første semester lærer de studerende projektarbejdet at kende 
med alt, hvad det indebærer af projektvalg, gruppedannelse, vejle-
dertildeling, problemformulering, gruppearbejde, vejledningsmø-
der, skrivning og læsning af arbejdspapirer, afgivelse og modtagelse 
af kritik, evalueringer, rapportskrivning etc. Projektforløbet skal be-
skrives i et særligt afsnit i den første projektrapport. 
 I andet semester er de studerende særligt opmærksomme på 
projektets metode, også set i forhold til andre humanvidenskabelige 
metoder. Det skal beskrives i et særligt metodeafsnit i den anden 
projektrapport. 
 I tredje semester lægger de studerende vægt på projektets vi-
denskabsteoretiske status set i forhold til humanistisk videnskabs-
teori og til videnskabsteori i det hele taget. Det skal beskrives i et 
særligt videnskabsteoriafsnit i den tredje rapport. 
 I fjerde semester danner erfaringer fra de tre første semestre 
grundlag for det sidste eksamensprojekt med særlig vægt på det 
faglige, forskningsrettede indhold.  
 Det er klart, at alle fire projekter indeholder alle de nævnte ele-
menter, og dermed i princippet også mulighed for, at indløse hvilket 
som helst af de fire faglige dimensionskrav, fremmedsprogskravet 
og kravet til ikke nordisk kulturområde. (Jf. Studieordningens § 10 
stk. 3 og indholdsafsnittet nedenfor) Men fordi der fokuseres på 
dem i en naturlig rækkefølge, får hvert projekt sin særlige karakter, 
og progressionen i forløbet bliver tydelig. Noget forenklet kunne 
man sige, at alle projekter har teknik, metode, videnskabsteori og 
faglighed, og at fokus bevæger sig hen over de fire elementer efter 
dette skema: 
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1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 

Teknik Teknik Teknik Teknik 

Metode Metode Metode Metode 

Videnskabsteori Videnskabsteori Videnskabsteori Videnskabsteori 

Faglighed Faglighed Faglighed Faglighed 

 

Indhold 
I beskrivelsen af basisstudiets indhold nævnes fire humanistiske vi-
denskabsområder – i daglig tale kaldet ’de fire dimensioner’. Hele 
ideen med et humanistisk basisstudium er knyttet til disse fire di-
mensioner, for de udgør tilsammen den faglige helhedsplan (curri-
culum) for de to år, basisstudiet varer. Dimensionerne er: 
 

a.  Videnskab og Filosofi 
b.  Tekst og Tegn 
c.  Historie og Kultur samt 
d. Subjektivitet og Læring. 

 
Hver for sig peger de frem mod en eller flere overbygningsuddan-
nelser på RUC og er som sådan studieforberedende til dem. Men i 
modsætning til overbygningsstudierne studeres dimensionerne ikke 
hver for sig i en faglig specialisering, men netop i deres helhed og 
indbyrdes sammenhæng. I basisstudiernes sidste to semestre (der i 
særlig grad prioriterer ’faglighed’) indtræder en begyndende specia-
lisering. 
 De fire dimensioner er grundlæggende for humaniora, og altså 
ikke kun medtaget, fordi der findes nogle tilsvarende overbygnings-
uddannelser. De har alle fire haft en fremtrædende placering i hu-
manvidenskabernes historie - sammen og hver for sig som bærer af 
nogle markante traditioner. De har alle deres rødder i den vestlige 
verdens antikke tidsalder, men har udviklet hver deres ’syn’ på hu-
maniora – sommetider i samklang med hinanden, men ofte også som 
konkurrerende opfattelser. 
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 Videnskab og Filosofi er på én gang det historiske ophav fra 
antikken til den vestlige verdens intellektuelle kultur og den stadige 
gen-refleksion af vores grundlæggende erkendelser, normer og vur-
deringer frem til i dag. 
 Tekst og Tegn dækker kommunikations- og tekstvidenskab og  
tilhører som sådan den sproglig-litterære tradition, hvis udspring er 
den antikke diskussion af retorik og poetik. Vægten har her ligget 
på at opnå en indsigt i, hvordan betydning og udtryk skabes, tolkes 
og formidles. Det har i sidste ende også involveret æstetik. 
 Historie og Kultur har en tradition, der går om muligt endnu 
længere tilbage, for så vidt som den mundtlige og senere skriftlige 
overlevering af sæder og skikke, myter og vigtige begivenheder ser 
ud til at være helt grundlæggende for ethvert samfund. Den histo-
riske vinkel forholder sig til spørgsmål om oprindelse, udvikling og 
forandring. 
 Subjektivitet og Læring bygger på traditioner fra moderne 
psykologi og samhandlingsteorierne inden for samfundsvidenska-
berne. 
 Ved siden af denne traditionshistoriske differentiering af human-
videnskaberne findes også forskellige videnskabsteoretiske. Antikkens 
samfund havde ikke videnskab i moderne forstand om mennesket 
som subjekt, men ’opdrog’ selvfølgelig de kommende borgere, dvs. 
udfoldede pædagogisk praksis. Hvis vi derfor opfatter denne prak-
sis som den fjerde af antikkens traditioner, så kan de (traditionerne) 
ordnes i et system bestående af to begrebspar. Historie beskæftiger 
sig med det allerede givne (fortiden); poetikken og retorikken der-
imod med det endnu mulige (fremtiden). Filosofiens centrale emne 
er ’teori’, og heroverfor har vi så den sociale og kulturelle ’praksis’. 
Man kunne sige, at det ene begrebspar befinder sig på en tidslinje, 
det andet på en rumlig: 
 
   Teori 
 
 
 Historie Poetik 
 
 
  Praksis 
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- og anvendt på Det humanistiske basisstudiums fire dimensio-
ner må systematikken følgelig se sådan ud:   

 
 

Videnskab og Filosofi 
 
 
 Historie og Kultur Tekst og Tegn 
    
 
   Subjektivitet og Læring 
 

2-årsrammen 2006-08 
I virkelighedens verden rummer ethvert humanistisk emne større eller 
mindre dele af disse dimensioner, men vægten kan være forskellig 
afhængig af, hvilken interesse man har i emnet, og fra hvilken vin-
kel man anskuer det. Der er altså altid tale om en eller anden kombi-
nation af dimensionerne. 
 I vores 2-årsramme for 46.3 i perioden 2006-08 har Studienæv-
net bestemt, at kombinationen i første semester går på Historie og 
Kultur samt Subjektivitet og Læring; og i andet semester på Viden-
skab og Filosofi samt Tegn og Tekst: 
 
 
   Videnskab og Filosofi 
 
 
 Historie Tekst og Tegn 
  og Kultur  
 
   Subjektivitet 
   og Læring 
 
 
 
I de første to semestre dækkes de fire dimensioner i såvel projekt-
arbejdet som i grundkurserne, og således at kurserne følger det en-
kelte semesters tema-dimensioner; første semester forener Historie 
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og Kultur og Subjektivitet og Læring, det andet semester Filosofi og 
Videnskabsteori samt Tekst og Tegn.  
 Første semesters kombination af Historie og Kultur og Subjekti-
vitet og Læring åbner op for et kæmpe felt af idé-, social- og kultur-
historie, mentalitets og åndshistorie samt historiefilosofi, og temaet 
er ”Det offentlige rum”. 
 Andet semesters kombination af Filosofi og Videnskabsteori 
samt Tekst og Tegn åbner op for et andet felt med nøgleord som be-
tydning, tolkning, forståelse, dannelse, sprog og æstetik; temaet hér 
er ”Æstetisk erfaring og udtryk”. 
 Det tredje semester, der i særlig grad skal lægge vægt på viden-
skabsteoretiske problemstillinger og give mulighed for indløsning af 
de normalforudsætninger som kræves inden for et eller flere over-
bygningsfag, får som fælles, tematisk ramme ”Oplysningens pro-
jekt”. 
 Fjerde semester samles under et tema, der både rummer en ak-
tuel relevans, en praksisorientering og mulighed for tilsvarende fag-
lig specialisering som tredje semester; valget er faldet på ”Livsver-
denens globalisering”. 
 De to sidste semestre kommer på denne måde til at virke som 
brohoved til overbygningens faglige bachelormoduler, og de stude-
rende skal i disse semestre være opmærksom på at tilegne sig og 
uddybe relevante faglige kvalifikationer gennem valg af projekt-
emner og specialkurser i forhold til de fag, som de sigter mod at stu-
dere efter basisstudiet. Det giver i sagens natur et spredt felt, men en 
form for fællesskab kan alligevel etableres igennem semestertemaet, 
der både er aktuelt vedkommende og åbent for personlig stillingta-
gen. 
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Semesterplan for 
ES 2007 

 

Semesterkronik: 
Hvad er oplysning 

Af Mihail Larsen 
 
I daglig tale har ’oplysning’ tre ligefremme betydninger, hvoraf den 
ene er afledt metaforisk af den anden, som igen er afledt af den 
tredje. I sin første betydning betegner ordet et fysisk fænomen: At 
noget bliver udsat for en fysisk lyskilde og som følge heraf bliver 
oplyst. Månen bliver oplyst af solen, og i skyfrie nætter bliver jorden 
oplyst af månen. Nogle tænder for kontakten i et mørkt rum, som 
herefter bliver oplyst af lamperne i loftet. Etc. 
 Når lyset falder på en genstand, bliver den synlig for os. Vi bli-
ver opmærksomme på genstanden. Men her er vi allerede ude over 
oplysning i den første betydning, for nu involverer begrebet en eller 
anden form for bevidsthed. Der er ikke længere alene tale om oplys-
ning af noget, men også om oplysning for nogen. Dermed skifter fo-
kus til begrebets anden betydning: At vi eller nogen bliver oplyst - 
ved at betragte noget oplyst. 
 Vi kan reflektere (egtl. ’genspejle’, igen en metafor) vores syns-
indtryk begrebsligt, sætte ord på dem og lagre dem i vores hukom-
melse som påstande om den del af virkeligheden, vi har betragtet. 
Når det sker, så opstår den tredje betydning af oplysning, nemlig: 
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Som viden eller information. Vi er nu helt ude over oplysningens 
første betydning, der forudsatte den fysiske lyskilde. Vi kan udmær-
ket både besidde og formidle oplysning i betydningen viden eller in-
formation uden tilstedeværelsen af en fysisk lyskilde, ja helt uden 
brug af øjet. Vi kan dele oplysninger med andre, som måske aldrig 
har set det, de bliver oplyst om. Vi kan ligefrem danne ’oplysnings-
forbund’ eller ’oplysningstjenester’, der kun i meget overført betyd-
ning har noget med fysisk lys at gøre. 
 Man kan imidlertid også bruge begrebet i en helt fjerde og fem-
te betydning: Som betegnelse på en bestemt historisk periode – nem-
lig oplysningstiden – der igen har hentet sit navn fra en bestemt 
ideologisk bevægelse: Oplysningen. 
 Den historiske periodes udstrækning er der delte meninger om, 
afhængig af hvad for en ideologisk forståelse man har. Men almin-
deligvis er oplysningstiden knyttet til 1700-tallet. Den starter i Eng-
land i anden halvdel af 1600-tallet og breder sig herfra til Frankrig 
fra begyndelsen af 1700-tallet og ender i Tyskland i slutningen af 
1700-tallet. Nogle vil derfor vælge at tale om (mindst) tre forskellige 
oplysningstider. 
 Som ideologi kan man tale om en almen og en særlig bevægel-
se. Den almene bevægelse omfatter hele den menneskelige civilisa-
tion, der strækker sig fra antikken til i dag; den opfattes – trods kri-
ser og tilbageslag – som et stadigt, historisk fremskridt præget af ge-
nerelt øget bevidstgørelse, sækularisering og større beherskelse af 
naturen, mennesket og samfundet. 
 Den særlige bevægelse er knyttet til den engelske, franske og 
tyske oplysningstid, og allerede i denne henvisning bliver det klart, 
at den særlige bevægelse selv er delt i nogle mere særlige underfor-
mer. De er historisk forbundne på den måde, at den engelske oplys-
ning påvirkede den franske, og sammen med den påvirkede de beg-
ge den tyske. Fælles for dem er også forsvaret for en borgerlig of-
fentlighed med tros-, tanke-, ytrings- og trykkefrihed og kravet om 
politiske frihedsrettigheder. Men ser man nærmere efter, viser der 
sig også betydelige forskelle. 
 Vi kan følge disse forskydninger på alle de fire, klassiske di-
mensioner: historie, teori, praksis og æstetik. Jeg vil her kun tegne 
nogle overordnede streger, som i det store og hele er karakteristiske; 
inden for hver af de tre oplysninger findes der atypiske afvigelser, 
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der er nok så interessante, når først man har fået fat i overblikket 
(sic!). 
 
Den engelske oplysning  
Historieopfattelsen hos de engelske oplysningsteoretikere var tradi-
tionel eller ligefrem konservativ; de gik ud fra, at menneskets natur er 
uforanderlig, og at man derfor kan bruge fortidens erfaringer direk-
te på nutiden – og omvendt forstå fortiden ud fra en nutidig tanke-
gang. Historien gentager sig, fordi naturen er uforanderlig. 
 Erkendelsesteoretisk var den engelske oplysning empiristisk; 
dvs. kritisk over for den forudgående rationalisme med dens stærke 
tillid til den menneskelige fornuft. I stedet satsede den på den prak-
tiske og empiriske erfaring. Teoretisk var den engelske oplysning 
derfor progressiv og pragmatisk. 
 Politisk og økonomisk blev den engelske oplysning liberalistisk. 
Dens teoretikere var repræsentanter for en et nyt, velhavende bor-
gerskab, der ikke var tilfredse med at få deres private interesser be-
grænset af en enevældig statsmagt, og de satte trumf på deres ambi-
tioner ved at gennemføre en Glorious Revolution i 1689, der afskaffe-
de enevælden og indførte parlamentarismen. 
 Kulturelt førte den intellektuelle, politiske og økonomiske fri-
hed til et kraftigt opsving, og London overtog rollen som Europas 
kulturelle hovedstad. Den klassiske borgerlige offentlighed, der fik 
sin udformning i kølvandet på revolutionen, skabte også en levende 
kulturel aktivitet. Der opstod et nyt publikum, som havde råd til at 
købe kunst; det frie marked og kunsten indgik en alliance. Kulturen 
blev altså kommerciel. 
 
Den franske oplysning 
I den franske oplysning skete der en modernisering af historieforstå-
elsen; historie blev til historicitet. Historie er ikke blot begivenheder, 
der gentager sig eller kan ordnes på en simpel kronologisk række, 
men et væsenstræk ved civilisationen. Historien har en retning, og 
denne retnings klareste træk er fremskridtet. Franskmændene var de 
første, der på et teoretisk og ideologisk plan skelnede klart mellem 
tradition og modernitet. 
 Den intellektuelle tilgang til historie viste sig også på erkendel-
sens område. Det historiske fremskridt kom ikke mindst til udtryk i 
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videnskab og teknologi, og franskmændene satte sig derfor for at 
samle al tilgængelig viden på alle civilisationens områder i et kæm-
pe værk - Encyclopædien. Fornuften kom igen til ære og værdighed 
som en selvstændig kraft i menneskehedens civilisationsopbygning. 
 I 1700-tallet var Frankrig ikke så økonomisk veludviklet som 
England, og det franske borgerskab ikke så stort og rigt som det en-
gelske. De franske oplysningsteoretikere hyldede den politiske fri-
hed i England, men var godt klar over, at den havde ringere mulig-
heder for at blive gennemført i Frankrig. Derfor søgte de i starten at 
reformere samfundet ved at samarbejde med kongen og den pro-
gressive del af adelen og kirken. Men nogle tænkte også revolutio-
nære tanker, og det var dem der – ved et samspil af omstændighe-
der – førte til den store Franske Revolution 1789. Til forskel fra eng-
lænderne havde de franske oplysningsteoretikere større tillid til sta-
ten, når blot den var republikansk. 
 Den franske kultur forbindes i dag med ésprit, og det er ikke 
mindst p.gr. af den franske oplysningstid. Manglen på politisk og 
økonomisk frihed til op imod århundredets afslutning var forment-
lig medvirkende til, at den intellektuelle energi så til gengæld fik et 
afløb i filosofi, litteratur, malerkunst og musik, som er ganske over-
vældende. I stedet for englændernes kommercialisme satte fransk-
mændene intellektualiteten som kvalitetsstempel. 
 
Den tyske oplysning 
Den europæiske trediveårskrig (1618-48), som involverede de fleste 
europæiske stater (ulykkeligvis også Danmark), blev for det meste 
ført militært på tysk territorium. Det satte de tyske småstater alvor-
ligt bagud økonomisk, og medens først England og så Frankrig kas-
tede sig ud i en økonomisk, videnskabelig, politisk og kulturel mo-
dernisering, forblev den tyske nation splittet og provinciel til op 
imod slutningen af 1700-tallet. Den manglende udvikling blev til 
gengæld i begyndelsen kompenseret af en større religiøs inderlig-
hed og dermed en bagudrettet traditionalisme. Men fra slutningen af 
1700-tallet blev den tyske oplysning – under påvirkning specielt af 
den franske oplysning – idealitisk. Historien er ikke blot fremskridts-
orienteret; fremskridtet er også dens mening og mål. 
 Erkendelsesteoretisk kunne tyskerne trække på både de engel-
ske og de franske oplysningsfilosoffer, men de gik endnu videre og 
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grundlagde et nyt erkendelses- og videnskabsteoretisk paradigme: 
den kritiske filosofi. Med den kulminerede oplysningen, og det er 
stadig den, der udgør det almene grundlag eller den almene forud-
sætning for, hvad vi opfatter som teoretisk viden. 
 Politisk blev den tyske oplysning afsporet af først den Franske 
Revolution og dernæst Napoleonskrigene. Den frihedstrang, der i 
den tyske litteratur havde vist sig som en Sturm und Drang fra 1770-
85, blev hurtigt vendt til skræk for de politiske eksperimenter med 
terroren under den Franske Revolution. Da friheden endelig kom, 
skete det med Napoleons erobring af de tyske stater, altså som en 
frihed oppe- og udefra, der blev kanaliseret over i en nationalisme i 
takt med Napoleons forvandling til traditionel despot. Måske var 
Marx (1818-83) senere den egentlige repræsentant for den tyske op-
lysnings revolutionære perspektiver – efter at oplysningen selv for-
længst var ophørt. 
 Den tyske oplysnings kultur bærer præg af dens historiske ud-
vikling fra håb til desillusion. Dens tidlige værker er fulde af vitali-
tet og energi, lidenskab og fremdrift; dens sene værker er alvorstun-
ge og dybsindige, ’historiske’ og nationale. 
 
Når vi i dag beskæftiger os med oplysningen, er der ikke kun tale 
om en historisk interesse i en fase af Europas historie. Der er i høj 
grad tale om et emne af højaktuel betydning.  
 Oplysningen er ganske vist en europæisk opfindelse – lige som 
en af dens produkter: de universelle menneskerettigheder – men de 
ideer og tanker, den frembragte og byggede på, er nu blevet spredt 
over hele jorden. Først som del af kolonialismen og imperialismen, 
senere som del af globaliseringen.  
 Verdensmarkedet fungerer som en integrerende faktor i den 
globale (u)orden. Og dette marked er organiseret efter kapitalistiske 
principper, der blev udviklet, systematiseret og teoretisk begrundet 
allerede i den engelske oplysning. Selv lande med socialistiske eller 
muslimske politiske systemer retter sig efter de økonomiske spille-
regler, som blev skabt i oplysningen. 
 Den måde, vi organiserer international forskning og vidensde-
ling på, er præget af de normer, der blev standardiseret i alle tre eu-
ropæiske oplysninger. Globaliseringen kommer her til udtryk i et in-
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ternationalt anerkendt netværk af vidensinstitutioner, eksamensbe-
viser, patentrettigheder. 
 International politik er præget af de forestillinger, som de euro-
pæiske oplysningsteoretikere gjorde sig m.h.t. demokrati, politisk 
frihed og magtens tredeling. Den amerikanske Forfatning ville f.eks. 
være utænkelig uden den engelske og den franske oplysning; det 
samme gælder mange af verdens øvrige forfatninger til og med hele 
det internationale samfund centreret omkring FN. 
 Den internationale kultur møder vi internt i form af multikultu-
ralisme og eksternt i form af et kæmpe udbud af kulturvarer, og 
umiddelbart kunne det godt se ud som en reel sammenblanding. 
Men kulturudvekslingen er i høj grad et kommercielt og turistmæs-
sigt fænomen, som passer godt til den symbiose mellem marked og 
kultur, der blev udviklet i specielt den engelske oplysning. Den 
amerikanske kulturindustri ville ikke være, hvad den er, uden dens 
oprindelige baggrund i Europa. 
 Der kan således ikke være tvivl om oplysningens globale aktua-
litet og relevans. Men det er ikke alle, der bifalder det. Anfægtelser-
ne kommer naturligt nok fra de fremmede kulturer, der i denne 
smeltedigel bliver fremmedgjorte og hjemløse, fordi de skal spille 
med efter regler, der ikke naturligt kan integreres i deres historiske 
baggrund. 
 Men kritikken kommer også fra europæernes og amerikanernes 
egne rækker. Og kritikken er slet ikke ny. Den opstod samtidig med 
oplysningen; først fra religiøse og adelige kredse, der så deres tradi-
tionsfæstede rettigheder og privilegier undergravet. Dernæst af en 
borgerlig konservatisme, der også følte et ubehag ved den hurtige 
nedbrydning af traditioner som Gud, Konge og Fædreland. Så af na-
zister og fascister, der instinktivt afskyr intellektuelle og hylder au-
toritære lederskikkelser.  
 Men til allersidst også af intellektuelle selv, der er bange for, at 
oplysningen er blevet ude af stand til at se sin egen skygge: kapitali-
sering af alle livsområder (’kapitalens omfangslogik’), instrumenta-
lisering af alle vidensformer, bureaukratisering af alle politiske insti-
tutioner og kommercialisering af al kulturproduktion. Alt sammen 
med de bedste og fornuftigste intentioner, men uden sans for at ikke 
alt i verden lader sig måle og veje og tænke og beslutte. En af disse 
kritiske strømninger er den såkaldte postmodernisme, men lignende 
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synspunkter kan findes i den såkaldte kritiske teori – og mange andre 
steder. 
 Spørgsmålet er: Om oplysningen er et afsluttet, historisk kapi-
tel, eller om den fortsat har noget at byde på – og om det i givet fald 
er godt. Den tyske oplysningsfilosof, Kant, formulerede sig på den 
måde, at vi ikke lever i en oplyst, men i oplysningens tidsalder. Hvormed 
han mente, at vi endnu ikke på hans tid havde nået målet. Vores nu-
tidige tyske oplysningsfilosof, Habermas, formulerer sig tilsvarende, 
når han hævder, at oplysningen er et ufuldført projekt. Hvormed han 
mener, at det er principielt uopfyldeligt. Hver ny generation må bygge 
kritisk videre på de indsigter, den forrige generation skaffede til ve-
je. Oplysningen bliver dermed løsrevet fra sin historisk-periodiske 
begrænsning og gjort til et universalpragmatisk projekt uden udløbs-
dato.  
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 Demokrati mellem fornuft 
og følelser 

Semesteressay 
Af Jan Foght Mikkelsen 

 
Hvad er oplysning? 
I en berømt artikel fra 1784 forsøger den tyske filosof Immanuel 
Kant (1724-1804) at svare på dette spørgsmål som i 1700-tallet stilles 
i flere europæiske lande. Det korte og fyndige svar lyder: ”Oplys-
ning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed.” 
Men hvad er ”selvforskyldt umyndighed”? Et umyndigt menneske 
er ude af stand til at ”betjene sig af sin forstand uden en andens le-
delse.” Den umyndige underkaster sig ukritisk formyndere og auto-
riteter som formodes at vide bedre – men om de faktisk gør det, er 
den umyndige nødvendigvis uvidende om. Det selvforskyldte be-
står i ”manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af forstan-
den uden en andens ledelse.” Altså enten dovenskab eller fejhed. 
”Det er bekvemt at være umyndig”, siger Kant. Til gengæld er det 
besværligt og tidskrævende at skulle tænke selv og selv tage finde 
ud af hvad man skal mene om dette og hint. 
 Iflg. Kant er oplysningens valgsprog eller slogan: Hav mod til 
at betjene dig af din egen forstand! Først når alle borgere – dvs. alle 
formuende, selvforsørgende, hvide, mandlige og heteroseksuelle – 
er i stand til at lede sig selv vha. deres forstand, er oplysningens 
projekt fuldbragt. Dvs., når de har både evnen og modet. Kvinder 
har hverken evnen eller modet. Kant mente ikke de var i stand til at 
tænke principielt eller ville kunne få noget ud af at læse lærde bøger 
– sentimentale og romantiske kærlighedsromaner var dog ok. 
 Oplysning og oplyste borgere kræver foruden evnen og modet 
til at bruge forstanden også frihed: ytringsfrihed og kanaler til at 
bruge den. Fx aviser og tidsskrifter, men også de nye trendy kaffe-
klubber hvor ”man” – stimuleret af koffein – diskuterede alskens 
materier af offentlig relevans. Oplysning kræver nemlig iflg. Kant 
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frihed i betydningen mulighed for at kunne gøre offentlig brug af 
sin fornuft, fx ved at diskutere i kaffeklubber, tidsskrifter og aviser. 
Dette offentlige ræsonnement bestod i at det – i princippet – udeluk-
kende var de gode argumenters vægt der var afgørende i en diskus-
sion, ikke debattørens sociale status, udseende eller titel. Enevæl-
dens censur var selvsagt en hindring for oplysningen. 
 Fremskridt skulle nås via det fri og offentlige ræsonnement som 
til slut ville udrydde overtro, vildfarelser, fordomme, autoritetstro 
og dogmatik. I princippet kunne nu alt underkastes en fornuftig be-
lysning af det oplyste og myndige menneske. Et sådant menneske er 
i stand til selvstændig og fordomsfri brug af egen fornuft. Det lader 
sig kun lede af legitime autoriteter. 
 Frigørelsen af mennesket til myndighed skulle ske ved oplys-
ning i betydningen udbredelse af viden(skab) om alt mellem him-
mel og jord. Fx i form af den berømte store franske encyklopædi i 18 
bind som bl.a. filosoffen Denis Diderot (1713-1784) redigerede fra 
1751 og 20 år frem. Den nye viden kunne bruges til mere end at fri-
gøre mennesket, nemlig til at beherske naturen i en hidtil uset grad: 
De teknologiske opfindelser vrimlede frem, og man kunne i mere en 
forstand tvinge mørket til at forsvinde sådan at fornuftens klare lys 
kunne brede sig. Eksempelvis kom der nu gadebelysning om afte-
nen i de store byer hvor gaderne før henlå i totalt mørke efter sol-
nedgang. Den teknologiske beherskelse af naturen og et ønske om 
en rationel og fornuftig organisering af samfundet gik hånd i hånd 
hos Oplysningens mænd. Verden og mennesket var forbedreligt. 
Det gav mening at gøre en indsats, og reformer kunne skabe æn-
dring. Det var ikke længere nødvendigt at håbe på en guddommelig 
indgriben. Mennesket kunne selv. Fremskridtet ”blomstrede”, og 
det gjorde den optimistiske tro på evigt fremskridt for menneskehe-
den også. Fornuften og videnskaben var Gud. 
 
Totalitær anti-oplysnig 
I 1947 udsendte to tyske socialfilosoffer fra den såkaldte Frankfur-
terskole bogen ”Oplysningens dialektik”. Theodor W. Adorno 
(1903-1969) og Max Horkheimer (1895-1973) kunne især på bag-
grund af 2. verdenskrigs grufulde ragnarok konstatere at oplysnin-
gens projekt – troen på fornuft, fremskridt og teknologiens velsig-
nelser - havde en alvorlig skyggeside. De teknologiske fremskridt 
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som fornuftens videnskabelige brug resulterede i, havde vist sig at 
være et tveægget sværd. Den systematiske, industrielt formaterede 
og bureaukratisk særdeles velorganiserede udryddelse af 6.000.000 
jøder i kz-lejre var ikke et produkt af irrationelle og ufornuftige fø-
lelser. Følelser og destruktive drifter som skulle være løbet løbsk 
pga. af en forførende galning med kun én testikel (Adolf Hitler). 
Tværtimod var der tale om videnskabelige og logistiske bedrifter i 
absolut topklasse. Men det var udelukkende en instrumentel brug af 
fornuften som redskab til at producere teknologiske værktøjer og 
destruktionsapparater. Ikke en oplyst og human brug af fornuften 
som kunne bidrage til den frigørelse som Kant drømte om. Oplys-
ningen var blevet til teknik og ren instrumentalitet. Oplysningens 
tro på en frigørende brug af fornuften havde forvandlet sig til en ra-
tionel produktion af maximal død og ødelæggelse. Fornuften havde 
forvandlet sig til et beherskelses- og terrorinstrument. Atombomben 
og KZ-lejren var Oplysningens triumf og katastrofe. 
 Den fri og offentlige brug af fornuften var ikke-eksisterende i 
de to diktaturstater: Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Der var ikke 
noget der burde, kunne eller måtte diskuteres offentligt. Den auto-
nome borger havde fuldstændigt underkastet sig en andens ledelse: 
To store fader- og førerfigurer stod i spidsen for et folk eller en mas-
se af uselvstændige ikke-individer. Disse umyndige væsner brugte 
nu kun fornuften privat, nemlig til at hytte deres eget skind og mele 
deres egen kage og klare dagen og vejen og undgå at komme i kon-
centrationslejr eller det der var værre.  
 Men kunne fornuften ikke udfolde sig offentligt og frit, så kun-
ne følelserne det i høj grad. Følelser, lidenskaber, fantasier og dunk-
le drifter fik afløb bl.a. i de utallige festoptog, masseoptrin, idræts-
stævner og storslåede film og teaterstykker som nazisterne mester-
ligt arrangerede. Og lidenskaberne fik luft i den for mange dybt fas-
cinerende propaganda: malerier, plakater som sentimentalt, heroisk, 
idyllisk og tilbageskuende iscenesatte fædrelandet, føreren, solda-
ten, bonden og husmoderen. Hertil kom fantastiske bygningsværker 
og skulpturer i monumental, pompøs og storslået stil. Især Albert 
Speers arkitektoniske mytologisk monomane mesterværker skulle 
synligt foregribe det kommende tusindårsrige – som Hitlers 3. rige 
gerne ville iscenesætte sig selv som. Et arkitektonisk manifesteret 
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imaginært løfte om en stor og glorværdig fremtid for det ariske tys-
ke herrefolk.  
 Den nazistiske politik og de nazistiske værdier blev æstetiseret 
og propagandistisk iscenesat på en måde som det aldrig var set før. 
Politiken talte til folks krænkede følelser, lidenskaber, drømme, 
dunkle drifter og borgernes totale identifikation med fører folk og 
fædreland. Den meget alternative tyske psykoanalytiker, Wilhelm 
Reich (1897-1957) fremhævede i sin bog om ”Fascismens massepsy-
kologi” (1934) hvordan mange potentielt revolutionære mennesker 
under den voldsomme økonomiske og politiske krise netop tilslutte-
de sig Hitler – og ikke fx kommunisterne – pga. autoritetstro, drøm-
men om en almægtig faderskikkelse, frygt for at stå på egne ben og 
ulyst til at optræde som autonome og myndige borgere. Men også 
fordi Hitler og den nazistiske propaganda talte til deres følelser og 
lidenskab. Hitler og nazistpartiet kom som bekendt demokratisk til 
magten ved et (næsten) frit valg i 1933. Reich siger: 
 ”Folket gik over til Hitler, fordi de ønskede en omvæltning, 
men samtidigt var bange for en rationel ændring. Hitler befriede 
dem for det ansvar for deres egen skæbne, som kommunisterne 
bebyrdede dem med. ”Hitler kan og vil gøre alt for os”, blev der 
sagt. Og han kunne gøre alting og gjorde faktisk de mest utrolige 
ting, fordi folkets frygt for rationel ændring hjalp ham. Samtidig 
tilfredsstillede han revolutionære, antikapitalistiske, socialistiske 
længsler i masserne på en illusionær måde ved fantasier”. 
 Følelser, fantasier, længsler og lidenskaber fik nazistisk afløb. 
Men det frie ræsonnement i en politisk offentlighed var gået i sort. 
En politisk offentlighed fandtes ikke i hverken Sovjet eller Nazi-
Tyskland – der var hverken ytrings-, forsamlings- eller nogen anden 
mulighed for offentlig brug af fornuften. Det var ikke muligt for 
massen at komme til orde. Den kunne kun komme til udtryk som 
æstetisk iscenesat masse i marcher, optog, idrætsstævner, malerier 
og film. 
 
Kulturindustri som umyndiggørelse 
Den kapitalistiske produktion af varer er for Adorno og Horkheimer 
endnu et eksempel på den instrumentelle brug af fornuften. Denne 
oplevede de begge for fuld udblæsning efter at være flygtet til USA 
under krigen. Instrumentalismen angriber som en pest kulturlivet 
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og forvandler det til en ”kulturindustri”. Dvs. en totalt kapitaliseret 
og profitorienteret produktion af kulturelle varer – ikke kunstvær-
ker. Den moderne teknologi kan nu massefremstille aviser, magasi-
ner, ugeblade, kunst, litteratur. Alt det som før var forbeholdt en lil-
le men veluddannet elite af oplyste skønånder, blev nu masseprodu-
ceret med profit for øje. Kunsten og ikke mindst de forfladigende og 
afskyelige tv-programmer skulle være profitable og var derfor nødt 
til at lefle for massernes dårlige smag. Romaner, aviser og tv-pro-
grammer var varer i en industriel og dermed forfladigende masse-
produktionskultur. Kun den kunst var autentisk og ægte som gjorde 
oprør mod at blive underlagt markedsmekanismen. Derfor elskede 
Adorno Schönbergs tolvtonemusik og afskyede neger-jazz, han el-
skede surrealistisk avantgardelyrik, men hadede Anders And og 
Walt Disneys tegnefilm. Den autentiske men usælgelige kunst måtte 
være den totale negation af det eksisterende samfund – også i sit 
formsprog, som ikke måtte være for begyndere. 
  Iflg. Adorno og Horkheimer er ”kulturindustriens” virkning 
på publikum identisk med ”anti-oplysning”, dvs. massebedrag og 
fordummelse, politisk passivisering og umyndiggørelse. Kulturin-
dustrien bliver ”et middel til at lægge bevidstheden i lænker”.  Og 
hvorfor nu det? Hvori består anti-oplysningen og umyndiggørel-
sen?: 
 ”Kulturindustrien forhindrer skabelsen af autonome, selvstæn-
dige, bevidst vurderende og besluttende individer. Men sådanne 
ville være forudsætningen for et demokratisk samfund, som kun 
kunne bevares og udfoldes i myndige mennesker”. 
 Den kulturindustrielle masseunderholdning manipulerer bor-
gerne ind i en tilstand af umyndighed og fratager dem deres poten-
tielle status som autonome individer. Demokratiet kan ikke udfol-
des fordi kulturindustrien tiltaler, interpellerer og ”organiserer” in-
dividerne som masse – på samme måde som de totalitære regimer 
gjorde det. Kulturindustrien nærmest bestikker menneskene til at 
tilpasse sig ”systemet” og gå frivilligt ind i rollen som jeg-svage, 
uselvstændige og umyndiggjorte. Det sker ved subjektive erstat-
ningstilfredsstillelser og pseudokonfliktløsninger og happy end i 
underholdende form. Således bliver alle samfundsproblemer ”Borte 
med blæsten”. Som Kant sagde, så kræver det hårdt arbejde at være 
autonom, derimod er det bekvemt at være umyndig.  
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 I Adornos og Horkheimers optik er beherskelsen af mennesker 
og natur total – og totalt destruktiv. Den videnskabelige rationalitet 
og den instrumentelle mål-middel rationalitet er alt dominerende. 
En frigørende brug af fornuften er ikke mulig. Fremtiden er aflyst. 
Den instrumentelle fornuft har forvandlet verden til et Helvede 
hvor modstand er håbløs. Man kan ikke bryde ud eller gøre noget 
som ikke bekræfter og forstærker systemets iskolde favntag. Den 
ikke vildt optimistiske slutning på ”Oplysningens dialektik” lyder: 
 ”Suspekt er ikke fremstillingen af virkeligheden som Helvede 
(a la Adorno og Horkheimer, JFM) men den rutineprægede opfor-
dring til at bryde ud af det. Hvis talen i dag kan henvende sig til no-
gen, så er det hverken til de såkaldte masser eller til den enkelte, 
som er afmægtig. Men snarere til et indbildt vidne, til hvem vi efter-
lader det, for at det dog ikke skal gå helt under sammen med os”. 
 Tak for kaffe! Og de herrer havde endda ikke set Al Gores film 
om klimakatastrofen lige om hjørnet. Ud over ”det indbildte vidne” 
(den eneste læser der virkeligt forstår de herrer) er der tilbage kun 
resignationen og flugten til den kritiske tænkning (som dog ikke 
kan omsættes til praksis) og ikke mindst kunstnydelsens mod-
standseksil. Verden er uforbedrelig, reformer en illusion og mod-
stand er dødsdømt. Oplysningens projekt er aflyst. Formørkelsen 
har sænket sig, lyset er slukket og vi venter kun på ”the end”. 
 Man kan spørge om ikke Adorno bruger Schønbergs ulidelige 
tolvtonemusik på samme måde som han og Horkheimer kritiserer 
masserne for at bruge tv og Hollywoodfilm. Nemlig som virkelig-
hedsflugt, erstatningstilfredsstillese og identitetsbekræftelse, dvs. 
som en slags elitær udgave af kulturindustriens folkelige lykke-
dope? 
 Adorno ville uden tvivl have fundet sig godt til rette i Ung-
domshuset eller Ungeren – hvis det ikke lige var for punkmusikken. 
Sjovt nok var det 1980’ernes punkere som gik helt i sort og med flid 
malede den adornoske graffiti NO FUTURE på byens mure og byg-
ninger.  
 
Demokrati mellem fornuft og lidenskab 
Oplysningens mænd brød sig ikke rigtigt om følelser og lidenskab, 
hvorimod både de totalitære diktaturer og kulturindustrien spillede 
alt for godt på følelsernes klaver. Men den fascistiske lærestreg og 
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dagens højrepopulisme og religiøse fundamentalisme demonstrerer 
at en politisk offentlighed uden plads til følelser (men kun det for-
nuftige ræsonnement) næppe har nogen demokratisk fremtid. Det 
er ikke noget tilfælde at Det Radikale Venstres Niels Helveg Peder-
sen og hans ”måske, tja, bom, bom” ikke har nogen folkelig appel, 
men kun appellerer til højtuddannede. Helveg afskyr propaganda, 
lidenskab, show, følelsesappel, fokusgrupper og professionelt plan-
lagt politisk kommunikation. Det gode argument og den radikale 
politik skal nok ”sælge sig selv”. At salget ikke går helt strygende er 
nok stadig en gåde for gamle Helveg. (PS! uden for sin politiske rol-
le er Helveg i øvrigt sprudlende, morsom og engageret). Følelser og 
lidenskab er kun til privat brug. 
 Troen på at mennesker alene motiveres af det rationelle argu-
ment – af logosappel som det hedder i retorikken – og at det er så-
dan det bør være, er en fatal fejltagelse. Det er en forgudelse og fe-
tichering af fornuften som gør følelser hjemløse i politik. En politisk 
hyperrationalisme og puritanisme som lader alt det ”ikke-fornufti-
ge” henligge i mørke og derfor overlader det til totalitære grupper 
og højrepopulistiske partier som kun er alt for gode til at spille på 
følelsernes og lidenskabens retoriske klaver. 
 Men hvorfor skulle følelser, lidenskab og passion dog være 
udemokratisk i sig selv? Hvorfor skulle man ikke kunne være liden-
skabelig og brændende demokrat og humanist? Som Naser Khader 
fx der af samme grund har fået ordet ”demokrati” tatoveret på ara-
bisk på den ene arm. Er afsky, væmmelse, angst, frygt, håb og 
længsler kun for religiøse fundamentalister og højreradikale? Sådan 
spørger den belgiske diskursanalytiker og politiske filosof Chantal 
Mouffe i bogen ”Det radikale demokrati. Diskursteoriens politiske 
perspektiv”(2002).  
 Hun mener slet ikke man kan forstå politik hvis man ikke aner-
kender følelsernes og lidenskabens store betydning. Mouffe mener 
også at lidenskaben spiller en stor rolle i forbindelse med højre og 
venstre i det politiske liv. Og hun anser konsensus- og midtersøgen-
de politik for noget som dræner det politiske liv for lidenskab. De-
mokrati har godt af konflikter, uenighed og alternativer. Vælgerne 
skal have noget at vælge imellem og noget at engagere sig i. Ikke tre 
forskellige Socialdemokratier hvor forskellene er minimale (Soc., DF 
og Venstre): 

 24



 ”Konsensuspolitik formår ikke at mobilisere lidenskab. Det 
kræver at man kan vælge mellem alternativer. Hvis man går til fod-
boldkamp, ser man jo heller ikke objektivt på, hvordan de to hold 
spiller. Det er det samme med politik. Man har brug for at identifi-
cere sig med et parti, og hvis der ikke er noget at vælge imellem hol-
der folk op med at stemme”. 
 Identitet og fællesskabsfølelse bør kunne findes i politik, folk 
bør kunne føle sig som del af et politisk fællesskab, siger Mouffe. El-
lers er der risiko for at de udelukkende identificerer sig med deres 
etniske eller religiøse identitet. Ligesom i etikken er følelser også 
centrale i politikken og den politiske offentlighed:  
 ”Lidenskab for lighed, frihed og retfærdighed er meget vigtige 
politiske komponenter. I stedet for at fremmedgøre lidenskaben el-
ler forskyde den til det private område, må vi acceptere den og finde 
ud af, hvilke politiske institutioner der kan hjælpe med at mobilisere 
den”. 
 Kants rationalistiske og følelsesforskrækkede etik er primært 
for skrivebordsfilosoffer: følelser som medmenneskelig solidaritet, 
medlidenhed og medfølelse er irrelevante. Kun pligten til at agte 
moralloven og andre mennesker som rationelle væsner tæller for 
Kant, som derfor gør en dyd ud af at ekskludere følelserne fra etik-
ken. Fornuften kan nemlig ikke beherske følelserne derfor duer de 
ikke som grundlag for en etik som baseres på kategoriske imperati-
ver. I bogen ”Hva er etikk?”(2007) slipper den norske filosof – som 
et experiment - Kants etik med dens kategoriske imperativ løs i kon-
centrationslejren Ausschwitz for at se hvordan den kategoriske og 
følelsesløse etik klarer sig konfronteret med de barske, grusomme, 
umenneskelige, groteske og vanvittige realiteter. 
 Ligesom etikken ikke kun bør bestå af følelser, men også af for-
nuft, klare principper og konsekvensberegning, på samme måde bør 
politik ikke kun udfoldes som rendyrket lidenskab. Det var jo netop 
hvad Hitler og nazisterne gjorde den til. Politikken endte som en re-
ligiøs tro på Føreren og en blind hengivelse til hans vilje og alfader-
lige myndighed. Mennesket er ikke en rationel maskine som ude-
lukkende drives og motiveres af logisk argumentation – hverken i 
en etisk eller en politisk sammenhæng. Det demonstrerer den totali-
tære anti-oplysning og dens umyndiggørelse kun alt for godt. 

 25 



 ”Menneskene lader sig måske bedrage, men de lader sig under 
ingen omstændigheder kede.” Sådan skrev filosoffen Ernst Bloch i 
forbindelse med den kedelige tal-, økonomi- og statistiktyngede 
anti-nazistiske propaganda. En propaganda som talte om de virkeli-
ge og forfærdelige forhold i 1920’ernes og 30’ernes Weimarrepublik: 
fattigdom, inflation, arbejdsløshed, social deklassering og politisk 
kaos. Forhold som målgruppen kun kendte alt for godt. I nazister-
nes blændende propaganda blev der ikke talt om den økonomiske 
og sociale elendighed, men derimod om Tysklands lykke og stor-
hed, om en lysende fremtid med et folkeligt klasseløst fællesskab 
som snart skulle komme. Der blev lovet og der blev talt løgn og be-
drag i lange baner. Det var forførende skøn tale – bedragerisk eller 
fantastagtig, men ikke kedelig. ”Mennesket lever ikke af brød alene, 
især ikke når det ikke har noget.” skrev Bloch i sin ”Kritik af propa-
gandaen” fra 1937. Derfor var den anti-nazistiske propaganda 
magtesløs i sin blinde tro på at sandheden, statistikken, og det gode 
argument nok skulle vinde de fortvivlede og forarmede massers 
tilslutning. Sandheden og de gode argumenter burde jo sælge sig 
selv. Datidens Helveg-koncept for fuld skrue? 
 
Troskab, identifikation og retorisk kompetence 
Iflg. Mouffe skal demokratiet ikke kun forankres i borgernes 
fornuftige overbevisning om at det er en god og legitim styreform – 
det skal også forankres i borgernes følelser. Hun skriver: 
 ”Efter min mening er den virkelige opgave at udvikle troskab 
over for vores demokratiske institutioner. Den bedste måde at gøre 
det på er (..) ved at skabe stærke former for identifikation med dem. 
Dette kan gøres ved at udvikle så mange sociale relationer som mu-
ligt der indeholder de diskurser, praksisser ”sprogspil”, der skaber 
demokratiske ”subjektpositioner”. Målet er at skabe et hegemoni af 
demokratiske værdier og handlinger”.  
 I forbindelse med dette etisk-politiske projekt mener Mouffe at 
det bl. a. gælder om via børneopdragelse i skolen at skabe demokra-
tiske (og humanistiske) subjekter. Dvs. subjekter som styrer sig selv 
ud fra demokratiske værdier og spilleregler. De sociale relationer og 
den sociale praksis skal være præget af demokratiske (og humanis-
tiske) værdier: fx dialog, gensidig respekt og værdsættelse af argu-
mentets magt. Børnene skal trænes i at blive gode demokrater. Bør-
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nene skal ikke kun undervises i demokrati (og humanisme), men 
først og fremmest på grundlag af demokratiske værdier og spille-
regler. Fx respekt for andres frihed og selvbestemmelsesret, toleran-
ce, respekt for mindretal og værdsættelse af kvalificeret argumenta-
tion Samtidig skal ikke-demokratiske diskurser og praksisser under-
trykkes og marginaliseres: Sådan gør vi ikke her! – De potentielle 
borgere, dvs. børnene, skal opøves i at udvikle sympati og troskab 
mod demokratiske værdier, spilleregler og institutioner. Og de skal 
opøves i at identificere sig med det politiske. 
 Den spanske filosof Fernando Savater kalder dette etisk-politis-
ke projekt for ”dannelse til borger” i bogen ”Mod til at vælge” 
(2005). En dannet borger er et myndigt og oplyst individ som er i be-
siddelse af ”samfundssind”.  Centralt i denne socialisering til borger 
står udviklingen af en kommunikativ eller retorisk kompetence. Den 
kommende borger skal undervises i evne til refleksion og argumen-
teret kommunikation, dvs. i evne til at ”udtrykke samfundsmæssige 
krav, så de er forståelige for fællesskabet, og til at forstå krav for-
muleret af andre”. Borgeren skal lære at afsky vold og grusomhed 
som politiske midler (og som midler i det hele taget) og omvendt at 
værdsætte argumentets magt. 
 Dannelsen eller opdragelsen til borger består i: 
 ”At forme karakterer som er modtagelige for overtalelse. Det 
vil sige som er i stand til at tænke og blive overtalt. Begge dele er 
helt nødvendige for at kunne bekæmpe den vold, som altid kommer 
fra dem, der er ude af stand til at artikulere deres sociale krav på en 
overbevisende måde eller til at forstå argumenterne fra dem de er 
uenige med. (Dannelsen) må forsøge at skabe borgere som er mod-
tagelige for og som værdsætter styrken i ræsonnementer, og som ik-
ke bruger ræsonnementer til voldsanvendelse”. 
 Savaters synspunkt er noget mere nuanceret og mindre idealis-
tisk end jeg her kan gøre rede for. Spørgsmålet er imidlertid om 
hans meget ideelle borger rummer plads til – politisk relevante – fø-
lelser og lidenskab. Savater taler meget om filosofisk at reflektere 
over demokratiets centrale værdier, men mindre om at værdsætte 
og nære passion for frihed, lighed og retfærdighed. Er Savater mon 
en puritansk skabsrationalist? 
 I hvert fald må det være klart at hvis oplysningens projekt og 
demokratiet (som central del af dette) skal overleve, så kræver det at 
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der gøres plads til det ”ikke-fornuftige”. Det må ikke fortrænges, 
forskydes til det private liv og henlægges i politisk mørke. Historien 
viser (hvis den ellers kan vise noget) at det kan være katastrofalt at 
negligere følelser og lidenskaber i politik. Men også at det kan være 
lige så katastrofalt at drive politik primært på grundlag af følelser – 
så bliver politik til religion, sådan som det skete under både Hitler 
og Stalin. Tværtimod må disse følelser understøttes og artikuleres 
på en måde som ikke graver den totalitære massegrav igen. Og det 
må undersøges hvilke demokratiske institutioner der bedst kan mo-
bilisere lidenskab for frihed, retfærdighed og lighed. Der er ikke no-
get galt med følelser – hverken i politik, etik eller retorik. Men for-
nuften og det frie ræsonnement må ikke sættes ud af spillet. 
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Kurser 
 
 
I 3. og 4. semester udbyder Studienævnet specialkurser. På HUM-
BAS’ hjemmeside er kurserne nærmere beskrevet. 
 I løbet af dit 2. studieår skal du vælge 4 specialkurser svarende 
til en kursusaktivitet på i alt 100 timer. Husk at tage specialkurser på 
HUM-BAS svarende til mindst 50 timer. De resterende 50 timers ob-
ligatoriske kurser kan afløses af tilsvarende kurser på fx SAM-BAS 
eller NAT-BAS. 
 Du skal i løbet af dit andet studieår opfylde de faglige forud-
sætninger, som dine to bachelorfag kræver. Et af dine projektemner 
skal ligge i ét af fagene, og de fagrelevante specialkurser til begge 
fag skal være bestået. 
 Specialkurserne afholdes fra uge 37 til 46. 
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Projektforslag 

Søren Holm 

1. Livskvalitet 
Til alle tider har mennesket søgt lykke og en forståelse af, hvad det 
gode liv er, forstået som det optimale af de materielle og immateriel-
le livsvilkår. Hos eksempelvis Sokrates er det netop undersøgelsen 
af, hvad det gode liv er, som er i højsædet. Ser man historisk på det, 
opstod der i 1700-tallet en tro på den jordiske lykke, modsat den, 
som måtte vente i det hinsidige, og som havde været dominerende 
op gennem middelalderen. Ved at lykken blev vendt til det jordiske, 
opstod tanken om det enkelte individs ret til lykke. Ved at antage 
lykken som det enkelte individs rettighed, kommer ulykken til at re-
præsenterer samfundets manglende evne til at sikre ens rettigheder 
til lykke eller det enkelte individs manglende evne til selv at finde 
eller skaffe lykken. Vi kender ordsproget ”Enhver er sin egen lykkes 
smed” som udtryk for denne opfattelse. Det kommer tydeligt frem i 
den  amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, hvor det i høj 
grad lægges ud til individet at finde sin lykke. Dette projekt kunne 
handle om livskvalitet. I dag bruges livskvalitet ofte som betegnelse 
for det at være lykkelig, men hvad er livskvalitet og hvordan finder 
man den? Det er i dag meget almindeligt at betragte livskvalitet som 
noget subjektivt oplevet. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte 
opfatter som værende høj livskvalitet for ham eller hende. Men er 
det muligt at finde noget generelt at sige om livskvalitet og om, 
hvad begrebet livskvalitet i det hele taget dækker?  
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2. Vestlig/østlig psykologi 
Den vestlige psykologi, har så småt åbnet sig over for flere af de me-
re traditionelle østlige psykologier, specielt buddhistisk psykologi. 
Meditation anvendes for eksempel i dag seriøst i forbindelse med te-
rapi. Blandt andet tilbyder Sct. Hans Hospital meditationskurser til 
deres patienter.  
[http://www.hosp.dk/SHHAfdeling-
m.nsf/ResponseDokumenter/E9C5C69EBCF04B05C1256FC10039D
FB3] 
I forbindelse med buddhismen er det imidlertid ikke kun medita-
tionsteknikkerne der hentes, men sågar hele filosofiske systemer. Så-
ledes har både den humanistiske og den positive psykologi haft 
hånden godt nede i bolsjeposen, når det drejer sig om at implemen-
tere fra østen. Man kan som eksempler nævne Maslow og den posi-
tive psykologis Csikszentmihalyi. Begge anvender både buddhistisk 
og taoistisk filosofi/religion som vigtig del af deres metateori. Her 
kunne det være spændende som projekt at undersøge: Hvad er den-
ne buddhistiske psykologi og hvordan kan den implementeres i en 
vestligt funderet psykologi. Man kunne også dreje projektet i en no-
get anden retning og se på henholdsvis den vestlige psykologis vi-
denskabsteoretiske retning vs. den buddhistiske psykologi. 
 

3. Hvem er jeg? 
Meningsløshed, rodløshed, et liv uden sammenhæng, identitetskri-
se, navlepilleri, værditab og værdiopløsning…. og så videre. Ordene 
er mange i forsøget på at indkredse nogle af de mere pessimistiske 
grundvilkår i dagens samfund. De traditioner, værdier og normer vi 
før havde at pejle efter, er i dag ændrede til blot at være nogle mu-
ligheder, vi kan vælge og vrage mellem. Friheden vi i dag har fået, 
betyder at mulighederne er næsten uanede. Jeg kan vælge, den ene 
dag, at iscenesætte mig som buddhist, den anden dag som kristen 
og den tredje dag som strengt positivistisk videnskabsmand. Jeg kan 
finde indgangen til alle tre beslutninger blot ved at klikke på 
Internettet. 
 Siden oplysningstiden hvor fokus blev flyttet fra det overjordis-
ke – fra gud, og til den menneskelige fornuft, har dannelsen af iden-

 31 



titet ændret sig gradvis. Det er ikke længere muligt at finde sin iden-
titet i gudsforholdet – eksempelvis vidste man før i tiden, at fulgte 
man blot de ti bud var man et godt menneske. 
 I stedet for disse overordnede kollektive mytiske rammer for 
det enkelte individs forståelse af sig selv ind i en større (social) sam-
menhæng, har man i den postmoderne tid kun små fragmentariske 
individuelt organiserede fortællinger. Det er nu op til hvert enkelt 
individ at skabe sin egen lille livsfortælling, vælge sin egen livshi-
storie og selv finde ud af hvem man egentlig er.  
 Denne søgen efter hvem man er, har i dag ført til en kæmpe in-
dustri inden for det der populært kan kaldes ”selvudvikling”, hvor 
fokus netop er på at arbejde med ”selv- teknologier” for at finde sig 
selv. Jeg tænker at der inden for dette område, kunne være en masse 
muligheder for at undersøge spørgsmålet ”hvem er jeg?”. Hvor det 
før oplysningstiden i høj grad var præsten eller helt tilbage i antik-
ken var filosoffen der hjalp til at besvare dette spørgsmål, er det ef-
terhånden blevet overtaget af coaches, terapeuter og psykologer at 
hjælpe med et svar. I dag kan man så sjovt nok se, at den filosofiske 
vejlednings praksis er på vej ind igen, som et alternativ til den mere 
psykologiske tilgang. Nogle mulige tilgange til at lave et projekt ud 
af dette, kunne være at kigge på selvudviklings litteratur med kritis-
ke øjne og se på hvad det betyder for den enkelte i dag.  
 En anden mulighed kunne være at tage udgangspunkt i hvilke 
”selv-teknologier” der anvendtes af filosofferne i antikken til at be-
svare spørgsmålet hvem er jeg, og hvilke ”selv-teknologier” der an-
vendes af psykologer i dag, eksempelvis kunne den eksistentielle 
psykologi anvendes her. Er der stor forskel eller er der blot tale om 
gammel vin på nye flasker. 

Eva Skafte Jensen 

1. Retskrivning for folket! 
Dansk har en såkaldt dyb retskrivning (fagtermen for at der er langt 
mellem udtale og skrift). Dansk har mange stumme bogstaver og 
bogstaver der udtales anderledes end man måske skulle tro. Et 
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skrevet i kan udtales både i som i spise og e som i fisk. Det skrevne p i 
spise udtales b, k’et i fisk udtales som g, og sådan er det hele vejen. 
Blandt fagfolk er der enighed om at det umiddelbart er sværere at 
lære at stave et sprog med dyb retskrivning end et sprog med 
transparent retskrivning som fx italiensk og finsk. 
 Med jævne mellemrum fremføres da også det argument at man 
bør lægge retskrivningen fuldstændigt om, så den i højere grad føl-
ger udtalen, og hovedårsagen til at man bør gøre det, er at man såle-
des hjælper folk fra hjem uden bogreol og andre kvikke hoveder til 
at klare sig i dette vores meget skriftsproglige samfund. Således ses 
en mere udtaleret retskrivning som vejen til større oplysning af me-
nigmand.  
 I et projekt om retskrivning kunne man for eksempel undersøge 
om denne påstand holder: er det givet at en mere udtaleret retskriv-
ning vil være mindre elitær? Er en mere udtaleret retskrivning over-
hovedet mulig? Man kunne for eksempel overveje om alle skulle 
skrive som de talte - uanset om de kom fra Vendsyssel, Vesterbro el-
ler Vallensved - eller om der skulle være en eller anden form for 
norm der skulle sikre en vis ensartethed, og i givet fald hvilke krite-
rier der skulle ligge til grund for en sådan norm. Det vil så også 
være oplagt at se på hvilke kriterier der ligger til grund for de nu-
gældende retskrivningsnormer og vurdere deres indbyrdes status.  
 

2. Køge Huskors 
Midt i oplysningstiden huserede skriftet Køge Huskors. Køge Hus-
kors, som var umådelig populær i sin samtid, beskrev nogle af de 
større heksejagter der fandt sted i Køge i 1612-13 (med en forhistorie 
i 1601-02).  
 I 1674 udgav Johan Brunsmand første gang sin udgave af det 
populære skrift på tryk, og Brunsmands version udkom i mange ud-
gaver og oplag (den oversattes også til adskillige fremmedsprog, 
inkl. latin). I udgaven fra 1674 beretter Brunsmand som en slags ef-
terskrift en række historier i anekdoteform som alle tjener til at un-
derstøtte den antagelse at noget sådant som hekse eksisterer, og at 
hekseri bør bekæmpes. Dette er skrevet med en selvfølgelighed der 
vidner om Brunsmands sikkerhed i sagen. I fjerde udgave fra 1700 
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skriver han derimod noget der nærmest ligner et forvarsskrift. Han 
går i rette med den nu efterhånden stærkere og stærkere mening at 
forestillinger om hekseri, djævlebesættelse, hekseprocesser osv. i sig 
selv er ugudelig virksomhed.  
 Hovedantagonisten er en kontroversiel filolog, filosof og præst, 
kaldet Bekker. Bekker var tilhænger af rationalismen, og mente at 
alt, inkl. Guds eksistens, kunne og burde undersøges og begrundes 
videnskabeligt. Han var således lige så typisk for den nye tid, som 
Brunsmand var for den gamle.  
 Den udgave af Køge Huskors jeg ligger inde med fra 1953, er 
forestået af en af det 20. århundredes dygtige filologer, Anders Bæk-
sted. Han har skrevet et udførligt forord og lige så grundige noter. 
Man kan sige at 1953-udgaven udgør en lag-på-lag-tekst. I de yder-
ste lag ligger filologens bidrag. Disse yderste lag er pakket rundt om 
Brunsmands udgave(r) 1674-1700, og inden i Brunsmands udgave 
ligger selve hovedteksten (efter sigende en autentisk beretning ned-
skrevet af en af begivenhedernes hovedpersoner).  
 Et projekt om Køge Huskors kunne tage udgangspunkt i denne 
lagdelte tekst, og vurdere på hvilken måde de forskellige dele er ty-
piske for deres samtid. Det ville så blandt andet være nødvendigt 
også at tage stilling til de enkelte lags pålidelighed som kilder til 
den tid de skildrer. 
 

3. Engelsk i dansk 
Parolen ’mere engelsk i dansk’ er blevet stadigt stærkere de senere 
år. Mest radikalt(!) var de radikales forslag om at erstatte dele af den 
offentlige administrations sprog med engelsk. Mindre parolisk er 
den praksis der udspiller sig rundt omkring på mange virksomhe-
der, hvor man har samarbejdspartnere fra andre lande som man 
skal kunne kommunikere med, og hvor det typiske lingua franca 
(dvs. det fælles sprog som for ingen af parterne er modersmål) er 
engelsk. På uddannelsesinstitutionerne er der krav om undervisning 
på engelsk, og store dele af underholdningsindustriens ordforråd er 
baseret på engelsk: hvilken 12-årig finder ikke snildt vej til You 
Tube og spiller på sin Play Station? 
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 De radikales (og andres) forslag er begrundet med klassiske ar-
gumenter fra oplysningens projekt: det vil være bedre for den enkel-
te og for befolkningen som helhed at gebærde sig på engelsk efter-
som man regner med at fremtiden kommer til at foregå på engelsk.  
 Samtidig finder man også en vis modstrøm. Stærkest står det 
argument at man begår sig bedre på sit eget sprog end på noget 
andet. Dermed hævdes det altså også - igen i oplysningens navn - at 
man bør lade så meget som muligt foregå på modersmålet, i vores 
land først og fremmest dansk.   
 Der er rigtig mange vinkler man kan anlægge i et projekt om 
engelsk i dansk, den demokratiske vinkel (bliver demokratiet stær-
kere eller svagere med engelsk i dansk?), den der handler om sprog-
færdighed (hvor gode er danskere egentlig til engelsk?), den der 
handler om sprog og identitet (hvordan signalerer brug af engelsk 
identitet og gruppetilhørsforhold? blandt unge, blandt ældre?), og 
man kunne finde på flere vinkler. Den nærmere fremgangsmåde må 
bero på det man gerne vil undersøge. 
 

4. Offentlig kommunikation i ældre og nyere tid 
Et af de områder hvor oplysningens projekt for alvor har slået igen-
nem, er i måden hvorpå man håndterer offentlig kommunikation. I 
min barndom var det almindeligt at brokke sig over at det man fik 
tilsendt fra offentlige instanser som skattevæsenet, kommunen osv. 
var uforståeligt, og ofte var der noget om snakken. Idealet for den 
slags skriftlighed var den såkaldte kancellistil. Denne kendtes især 
på lange og indviklede sætninger, en overhyppighed af fremmed-
ord, lange ord frem for korte, og store mængder information som 
var irrelevant for modtageren. 
 De sidste 30-40 år har offentlig kommunikation undergået en 
sand revolution hvad alt dette angår, og de ændringer der er sket, er 
sket i oplysningens, demokratiets og borgerengagementets navn. 
 Siden 70'erne har man lavet målrettede kampagner for at gøre 
offentlig kommunikation mere letforståelig, i perioder har man også 
ment at den skal være mere personlig. I mange kursusforløb har 
folk øvet sig på at skrive som de talte, at lave passivkonstruktioner 
om til aktivkonstruktioner, at erstatte man med du osv. Denne ten-
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dens kørte på et tidspunkt så langt ud at der kom en modreaktion. 
Folk følte sig talt ned til og forlangte at blive skrevet til på et ordent-
ligt voksent sprog. 
 I et projekt om offentlig kommunikation i ældre og nyere tid 
kunne man for eksempel undersøge nogle af de manifestatoriske 
skrifter om sagen fra de sidste 30-40 år. Disse kunne så sammenhol-
des med formidlingspraksis i det samme tidsrum ved simpelthen at 
se på udvalgte kommunikationer fra tiden. Lever de op til samti-
dens kommunikationsidealer? 
 Man ville også kunne sammenholde de gældende normer med 
ældre tiders idealer for 'den dannede tale og skrift'. Hvordan vægtes 
forskellige idealer som forståelighed, dannethed og velformethed i 
forhold til hinanden? 

Kirsten Larsen 

1. Er oplysningen national- eller multikulturel?? – etniske 
minoritetsbørn og –unge i de danske skoler og uddan-
nelser 

I praksis – dvs. i social og historisk praksis – er Oplysning, og sær-
ligt de forskellige oplysningsinstitutioner, bundet til nationalstaterne 
og deres kultur og sprog. ’Oplysning’ - i betydningen ’formid-
ling/kommunikation af viden’ - er jo sproglig, og også en lang ræk-
ke af den sproglige interaktions poetiske/forførende funktioner ’er 
på’ det ene eller andet sprog, dvs. formidler betydning via det ene 
eller andet sprogsystem.  
 I de fleste nationalstater blev der udnævnt eet sprog som det 
hvori statsmagten kommunikerede til borgerne, dvs. det sprog 
hvori love og bekendtgørelser osv. Osv. blev skrevet på.  
 I Danmark blev det dansk. (Men hvis det sprog som blev brugt 
af magtfulde sociale grupper, skulle have været styrende for natio-
nalsproget, så kunne det lige så vel have været tysk der var blevet 
dansk). 
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 Og i de statslige institutioner - og i vores sammenhæng: skoler 
og uddannelser – blev der undervist på dansk (og latinskolen, som 
først var bundet til kirken og forberedte til teologiske studier, blev i 
midten af 1800 tallet til en alment dannende ’lærd’ skole’ og senere 
til gymnasiet).  
 Og den kultur (i betydningen litteratur og teater og offentlighe-
den omkring dette) der var en del af samfundet i nationalstaten, var 
dansksproget og formidlede dermed ikke alene dansk sprog-sprog-
lige betydninger, men også ekstra betydninger, associationer og fø-
lelser.  
 Særligt i unionernes tid – for slet ikke at tale om globaliserin-
gens –kræver det derfor kulturkamp at fastholde nationalstaten ’Dan-
mark’ og dens herskende sociale gruppers sprog og kultur, nemlig 
’dansk’. Og den kamp udfolder sig bl.a. i oplysningens institutioner 
– børneinstitutioner, skoler og uddannelser. Hver dag bringer nyhe-
der om en ny kampplads: litteratur- og historiekanoner, nye læse-
planer for forskellige skolefag (f.eks. geografi - så ’de’ kan lære hvor 
Nakskov ligger) og (dansk)sprogscreening i børnehaven – for at 
nævne nogle eksempler. 
 Et projektarbejde kunne undersøge sådanne konkret eksempler 
– og alt efter hvilket problem man formulerer, vil projektet være for-
ankret i en eller flere af de fire faglige dimensioner. 
 Men man kunne også mere historisk undersøge denne mono-
nationalkulturens sejrsmarch og aktuelle kamp i det danske sam-
funds opdragelses- og uddannelsesinstitutioner. Og så ville der sna-
rest være tale om et projektarbejde forankret i den faglige dimension 
kultur og historie. 
 Eller man kunne studere oplysningens kulturkamp i praksis – 
lige midt i en gruppe, dvs. en institution, en skoleklasse eller lignen-
de, der består af både ’danske’ børn/unge (dvs. hvad angår hudfar-
ve og socialgruppe tilhørende majoriteten i samfundet) og ’etniske’ 
børn/unge. Her må man regne med at udføre empirisk arbejde og 
det samlede projektarbejde ville – alt efter det nærmere fokus i pro-
blemstilling, analyser og fortolkninger samt videnskabsteoretiske re-
fleksioner – være forankret i en eller flere af de fire faglige dimensio-
ner. 
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2. Rationalitet og irrationalitet – og kritisk teori, socialvi-
denskab og politik 

Der er i mange fremstillinger af oplysningen og oplysningstiden – 
og bestemt i oplysningsideologien selv - en modstilling mellem på 
den ene side rationalitet og viden og på den anden side irrationalitet 
og følelse.   
 Der er ovenikøbet i kollega Jans fremstilling (i semesterkronik-
ken i denne semesterplan) af Kritisk teori - repræsenteret ved 
grundlæggerne af Institut for Socialforskning i Frankfurt, Adorno 
og Horkheimer - en formodning om at ”de herrer” ikke har forbin-
delse til ”praksis”, bruger den avantgardiske modernistiske kunst 
som individuel virkelighedsflugt og erstatningstilfredsstillelse, og 
skulle foretrække en ”politisk offentlighed uden plads til følelser”.  
Jan stiller overordnet spørgsmålet om politisk demokrati ”mellem 
fornuft og følelser” (min fremhævning) – altså en modsætning for-
nuft og følelser, mellem rationalitet og irrationalitet. 
 Frankfurterskolens folk tog bestemt del i ”praksis” – i videnska-
belig og politisk praksis. Det samme gjorde og gør deres elever og 
efterkommere. De(/vi) søger – på grundlag af bl.a. Freud og den 
psykoanalytiske socialpsykologi – videnskabeligt at forstå dét i kul-
tur og samfund der ofte kategoriseres som ”følelser”.  
 Og i de sidste mange år har særligt tysk kunst søgt at bearbejde 
og over-komme Adornos ord om at det efter Auschwitz er barbarisk 
at digte, og den vigen tilbage for at male – og i det hele taget kom-
munikere med billeder – som nazismen havde udnyttet i sin 
propaganda.  
 Den nuværende leder af Institut for Socialforskning, Axel Hon-
neth, giver i sit store værk Kamp om anerkendelse (1992, på dansk 
2006) et bud på en sådan forståelse med henblik på at finde de ”So-
ciale konflikters moralske grammatik” (det er undertitlen på bogen), 
dvs. (med den danske Honneth-’elev’/ekspert Rasmus Willigs ord) 
”at begrunde sin samfundskritik”.  
 Men man kan stadig diskutere om dét er ’nok’ til teoretisk at 
forstå det vi kalder ”følelser” og irrationalitet, og man kan diskutere 
hvad der efter denne forståelse er kunstens og æstetikkens rolle i 
samfundskritik og politik.  
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 Jeg foreslår at en projektgruppe, med grundlag i en læsning af 
Honneths kritisk teoretiske samfundsfilosofiske projekt, formulerer 
et videnskabsteoretisk (og måske også kultur-historie fagligt foran-
kret) projektarbejde. 
  

3. Den danske folkeskole – en del af oplysningens projekt? 
Man skulle jo mene at en fælles grundlæggende skole for alle kom-
mende borgere i et samfund er institutionen  til Oplysningens pro-
jekt – en institution der kan skabe lys i samfundets mørke kroge, 
formidle rationel viden og danne myndige borgere. 
 Den danske folkeskole som vi kender den, blev da også lagt i 
støbeskeen i den periode i Danmarks (kultur)historie som vi kalder 
oplysningstiden - før det var formål og funktion for de børneskoler 
der overhovedet var, først og fremmest at skabe en gudsfrygtig og 
disciplineret almue – men det var nu først ved skoleloven af 1958 at 
ALLE børn, overalt i landet, skulle gå i den samme skole i syv år.  
 Det vidner lidt om at skolen har været genstand for mange so-
ciale (og i høj grad køns-) og politiske kampe.  
 Og det kan man roligt sige at den stadig er.  
 Det der tager sig ud som diskussionen mellem på den ene side 
reformpædagogik/ ’rundbordspædagogik’ og på den anden side 
”faglighed” (i praksis test, måling og kontrol og individuelle eksa-
miner) kan også forstås som en tilbagevenden til oplysningstidens 
kamp om skolen som disciplinerings- eller oplysningsinstitution. 
Som en kamp mellem på den ene side Oplysning som et ufuldendt 
projekt med fællesskab og demokrati som det politiske formål med 
folkeskolen (jvf kollega Mihails semesterkronik i denne semester-
plan), og på den anden side skolen som disciplinering til konkurren-
ce (underkastelse under markedets lov og magt) og økonomisk om-
funktionering af opdragelses- og uddannelsesinstitutioner fra of-
fentlige institutioner til virksomheder på markedsvilkår. (Dagens 
nyhed er forslag om privat sponsorering af undervisningsmateriale i 
folkeskolen. Og i øvrigt er I – kære studerende i 46.3 - formodentlig 
en af de sidste generationer der får gratis uddannelse). 
 Der er masser af spørgsmål og projektarbejder omkring denne 
modsætning hvad angår den aktuelle danske folkeskole – og man 
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kan også vælge at undersøge andre historiske nedslagspunkter af 
den modsætning mellem disciplinering og oplysning (f.eks. diskus-
sionerne og kampene om hvorvidt pigebørn og unge kvinder 
skulle/kunne/måtte gå i skole). 
 Men som jeg har antydet ovenfor, så gælder problematikken 
også universiteterne – og måske i særligt grad den humanistiske ba-
sisuddannelse på RUC? Men det vil I vel ikke beskæftige jer med…? 

Mihail Larsen  
Alle mine forslag kan give mulighed for indløsning af den filosofis-
ke og den historiske dimension. 

1. Træhesten 
Når man taler om ’oplysning’, tænker man på et fænomen, der er 
kendetegnende for den europæiske kulturhistorie. Man kommer der-
med ikke uden om den græsk-jødiske kulturarv, dvs. påvirkninger-
ne fra den græske filosofi og den jødiske religion. I løbet af middel-
alderen voksede traditionerne sammen og blev til den kristne huma-
nisme, der var en af vigtigste forudsætninger for 1700-tallets oplys-
ningsfilosofi. 
 Grækerne bidrog altså med filosofien. Det kunne de nok ikke 
have gjort, hvis der ikke allerede tidligere var sket et skred i deres 
menneskeopfattelse fra en mytisk traditions- og skæbnebestemt rol-
le til et mere subjektivt perspektiv, der rummer mulighed for un-
dren, tvivl, skepsis – og valg. Når verden ikke blot er, som den altid 
har været, eller den ikke altid er, som guderne bestemmer, åbnes 
der op for, at mennesker ved personligt initiativ, mod og forstand 
kan få afgørende indflydelse på deres eget liv. Det er oprindelsen til 
oplysningens tænkning. 
 I antikkens Grækenland er dette gennembrud eksemplarisk 
fremstillet hos Homer i skildringen af helten Odysseus. Efter den 
Trojanske Krig med deltagelse af adskillige græske småkonger, som 
Homer har skildret i digtet Iliaden, rejste de sejrende grækere hjem 
til deres respektive lande og byer. Således også Odysseus, der havde 
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spillet en afgørende rolle i Trojas fald og efterfølgende ødelæggelse. 
Det var bl.a. ham, der fandt på Træhesten, der er gået over i histori-
en som Den trojanske hest. Men rejsen kom til at vare i mange år – 
som Homer skildrede i digtet Odysseen – for undervejs blev han 
mødt med en mangfoldighed af hindringer og udfordringer, han 
kun overlevede ved at træde i karakter som en handlekraftig, ufor-
færdet og køligt beregnende person, der ydermere forstærkedes af 
hans veltalenhed, nysgerrighed og snilde, men også tvivl, trodsig-
hed og dumdristighed. Med ham præsenteres vi for en ’moderne’, 
differentieret og særdeles selvbevidst personlighed, der rummer 
træk af såvel en eventyrer og kunstner som en forsker og håndvær-
ker.  
 Men der ligger også kimen til det, der siden skulle blive kaldt 
’oplysningens dialektik’: At menneskets beherskelse af naturen, sig 
selv og andre mennesker kammer over i en følelsesmæssig forråelse 
og en kynisk instrumentalisme. 
 Her er der nu en mulighed for at læse disse berømte kilder, til-
med i en prægtig dansk oversættelse af Otto Steen Due. Analysen 
kan passende støtte sig på Kjeld Zeruneiths bog ”Træhesten”. Og 
som sidegevinst kan et par af de film, der behandler emnet, analyse-
res. 
 

2. Rousseaus tanker om sprog (og musik) 
Det var på Rousseaus tid, at den sammenlignende sprogvidenskab 
brød frem, men det er ikke denne lingvistiske vinkel, han anlægger i 
sin opfatttelse af sproget. Vinklen er i stedet filosofisk, antropologisk 
og samfundsteoretisk. Aspektet lægges altså på den sproglige prag-
matik. 
 En anden mærkværdighed ved Rousseaus sprogopfattelse er, at 
den udvikles i tæt symbiose med hans opfattelse af musik. Giver det 
mening dermed at sige, at han også lægger vægt på sprogets poetik? 
Ja. 
 I så fald mangler vi kun at godtgøre, at han også har et bud på 
sprogets logik, og det har måske sin gode mening i den måde, han 
foregriber Hegels dialektik ved at skelne mellem fakticitet og gyl-
dighed. 
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 Det forekommer således, at Rousseau placerer sproget i forhold 
til den klassiske filosofis tre hoveddiscipliner: erkendelsesteori, etik 
og æstetik, som vi finder i den antikke samhørighed af det sande, 
det gode og det skønne og i Kants moderne formulering i de tre kri-
tikker. 
 Men Rousseau tog egentlig sit udgangspunkt i en helt fjerde di-
mension, den historiske: Hvad er sprogets oprindelse? Ganske vist 
siger Biblen, at ’I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud’, men 
læser man Rousseau, så blev ordet til i en evolutionsproces som svar 
på konkrete kommunikationsproblemer. 
 Tager man moderne briller på, så er det muligt at skimte Haber-
mas for enden af Rousseaus virkningshistorie. Fælles for dem er en 
idealtypisk tilgang til problemerne. Vi kan foretage et utal af detail-
undersøgelser, der øjensynlig modsiger Rousseaus og Habermas’ 
påstande, men kan disse undersøgelser forklare sprogets notoriske 
historicitet eller mening lige så godt? 
 Man kan også vælge et kortere historisk perspektiv og f.eks. 
sammenligne Rousseaus opfattelse med den tyske filosof Herders 
sprog- og kunstfilosofi, der fik en stor betydning for udviklingen af 
romantikken. Rousseau levede fra 1712-78; Herder levede fra 1744-
1803. 
 

3. Kants fjerde kritik 
I sit store ouvre har Kant givet den klassiske tre-enighed af det san-
de, det gode og det skønne sin egen moderne udformning med de 
tre kritikker - af den rene fornuft, af den praktiske fornuft og af 
dømmekraften. Men han har også givet et bud på den fjerde dimen-
sion, der var stiltiende forudsat i den klassiske tre-enighed: Histori-
en. 
 Hos Kant udfoldes denne dimension historiefilosofisk, antropo-
logisk og civilisationskritisk i en række mindre skrifter, der viser 
ham som en fuldblods oplysningstænker. I modsætning til de tre 
vægtige kritikker, der systematisk og skematisk næsten til det pe-
dantiske præsenterer sig som filosofisk svært tilgængelige hoved-
værker, flyder sproget let og fyndigt i disse småskrifter, som er 
møntet på et bredere, oplyst publikum. 
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 Et projekt med dette emne vil kunne komplettere synet på 
Kants systematiske værk og samtidig give et godt indblik i oplys-
ningens filosofihistoriske betydning. Som grundbog er valgt Imma-
nuel Kant, Oplysning, historie, fremskridt, Århus 1993. 
 

4. De universelle rettigheder 

I de seneste tre årtier er de såkaldte ‘menneskerettigheder’ blevet et 
vigtigt element i international politik. De har været løftestang for de 
folkelige bevægelser, der kulminerede med Murens fald; de har og-
så haft indflydelse på, hvem de rige lande vil yde kreditter og støtte 
til; og faktisk er de ved at overtage vores egen nationale Grundlovs 
plads som grundlov.  
 I nyere tid er disse rettigheder blevet traktatfæstet i forskellige 
udformninger – FN, Europarådet, Sammenslutningen af Afrikanske 
Stater m.fl., men deres ideologiske baggrund har de i to vigtige er-
klæringer fra 1700-tallet, dels den Amerikanske Uafhængighedser-
klæring (1776), dels den Franske Menneskerettighedserklæring 
(1789). Begge erklæringer har hver for sig haft en historisk indfly-
delse, der rækker langt uden for USAs og Frankrigs grænser – på 
godt og ondt. 
 Projektet kunne samle sig om en undersøgelse af sammenhæn-
gen mellem og forskellen på de to erklæringer (der er tydeligvis tale 
om en gensidig befrugtning mellem fransk og nordamerikansk poli-
tisk filosofi).  
 Det kunne også satse på en analyse af baggrunden for de to er-
klæringer, material- såvel som idéhistorisk. Hvor blev forestillingen 
om menneskerettigheder først formuleret, hvordan og hvorfor?  
 Endelig vil man også kunne fokusere på erklæringernes histo-
riske eftervirkninger, eller helt koncentrere sig om deres betydning 
for efterkrigstidens internationale, politiske spil. Det vil bl.a. kunne 
give vigtige forklaringer på, hvorfor Europa og USA selv i dag ople-
ver et nærmest medfødt modsætningsforhold i international politik. 
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Jan Foght Mikkelsen 

1. Kampen om danskhed 
Som bekendt er der fuld knald på værdidebatten, bl. a. om hvad der 
er dansk og ’udansk’ (hvornår blev dette udtryk brugt første gang?). 
Spørgsmålet er om denne debat har karakter af oplysning, partitak-
tiske manøvrer, politisk manipulation eller hvad? Danskhedspro-
blemstillingen indgår i mange meningsudvekslinger, fx i forb. med 
kulturkanoner, muslimske tørklæder og andre ’udanskheder’. Der 
foregår en værdikamp om at definere vores nationale selvforståelse 
af hvad det vil sige at være dansker og dansk til forskel fra det ikke 
at være dansk (dvs. udansk eller fremmed). Denne selvforståelse er 
et vigtigt redskab i uddannelsesdebatten, integrationsdebatten og 
den politiske debat generelt. Hvordan skal vi forholde os til det ’u-
danske’? Skal det ekskluderes, forbydes og sendes ’hjem’, eller skal 
det integreres - er det en berigelse eller en forbandelse? En bombe 
under ’danskheden’ eller en udvidelse af samme – eller noget helt 
tredje? Det er ikke bare en debat man kan overlade til højrenationale 
og nationalromantikere. 
 Ideen er at lave en tværgående analyse af HVORDAN der tales 
om danskhed. Fx ved at analysere avisartikler, debatter på skrift og 
tv, politiske udspil (herunder hjemmesider), debat om kulturkano-
ner og .... 
 Der foregår en værdipolitisk definitionskamp om retten til at 
bestemme hvad danskhed (dvs. danske værdier, normer, vaner eller 
lign) er. Nogle centrale aktører er Dansk Folkeparti og Rad. Venstre, 
men også Jyllandsposten, Politiken og Enhedslisten er interessante. 
Nogle centrale spørgsmål i projektet kan være: 
 Hvem argumenter (personer/institutioner/partier/...)? For 
hvad? Og især hvordan? Hvilke idealer og værdier argumenteres 
der ud fra? Hvordan definerer aktørerne ’danskhed’ og det ’udan-
ske’? Opfattes det fremmede som en berigelse eller undergravning 
af danskheden? Er nationalfølelse godt eller skidt, udemokratisk, 
folkeligt eller højreorienteret? Hvad frygter de forskellige aktører, 
hvordan ser deres skrækscenarier ud? Hvilke følelser ligger under 
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debatten: globaliseringsangst, had til ’kapitalismen’ og ’systemet’, 
flinkeskoletolerance eller hvad? 
 Hvilke positioner er der i debatten? Hvem sætter dagsordenen, 
og hvordan sker det? Er det pressen, Pia Kjærsgård, Anders Fogh, 
Karen Jespersen......? Hvilke værdier, normer, vaner og fænomener 
opfatter forskellige parter som danske, og især med hvilke argu-
menter?  
 Man kan bruge fx retorisk teori og anden form for tekst/billed-
analyse og gerne kombinere det med teorier om sproglig magtud-
øvelse og politisk-ideologisk magtkamp, teorier om identitet, natio-
nalfølelse m.m. 
 

2. Oplysning i tv-dokumentar? 
Hvordan oplyser seriøse og dybdeborende tv-dokumentarer om al-
vorlige og tunge samfundsproblemer? Fx om kedelige og usexede 
emner som EUs landbrugsstøtte og dens konsekvenser for den 3. 
verden, klimaproblemer, Irakkrigen, afrikansk masseflugt til Fort 
Europa osv? Gaaaab! Eller oplyser de slet ikke? Måske fordi pro-
grammerne ikke formår at gøre komplekse problemer anskuelige, 
eller at gøre det umiddelbart fjerne og kedelige engagerende og ved-
kommende. Desværre er det sådan at oplysning om alvorlige og 
vigtige problemer som er uforståelig, irrelevant og kedelig, let bliver 
til anti-oplysning i Adornos forstand. Og anti-oplysning skaber iflg. 
Adorno ligegyldighed, passivisering og afmagtsfølelse. Derfor er 
det nødvendigt i et demokrati at befolkningen er i stand til at forhol-
de sig til alvorlige samfundsproblemer – uanset hvor komplicerede, 
fjerne og usexede de måtte synes. Og i den forbindelse er tv-doku-
mentaren nok det bedste og mest folkelige medie. Den har god tid, 
er grundig og dybdeborende, den taler med mange ’stemmer’ på en 
gang: speak, interviews, reportagebilleder, sammenklipning, under-
lægningsmusik. Og den appellerer både til hoved og krop, intellekt 
og følelser. 
 TV-dokumentaren kan nå rigtig mange seere og har derfor et 
stort potentiale til at skabe oplyste og myndige borgere. Projektet vil 
fokusere på hvordan dette potentiale udfoldes i et eller flere pro-
grammer. Hvordan formidler programmet viden om tunge og kom-
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plekse problemer vha. speak, grafiske modeller, levende billeder, 
klipning, interviews og musik? Altså en grundig analyse af hvordan 
programmet fremstiller et problem, hvordan det argumenterer, 
hvordan det forsøger at ’pædagogisere’ det komplekse og hvordan 
det appellerer til seeren. Er det troværdigt, forståeligt, engagerende 
og relevant?  
 Projektet kan eventuelt uddybes med en såkaldt receptionsana-
lyse af udvalgte seeres forståelse (eller manglende forståelse) af de/t 
analyserede program. Altså interviews med seere med forskellig al-
der og uddannelse (og evt. politisk holdning). Dette kan eventuelt 
yderligere kombineres med teorier og forståelse (fx kognitionspsy-
kologi og receptionsteori). Bliver seerne oplyst eller hvad? Desuden 
vil det være oplagt at interviewe afsenderen eller tilrettelæggeren af 
programmet og høre hvorfor han/hun har gjort som gjort. 
 

3. Information om organdonation – oplysning eller mani-
pulation 

Helliger et godt formål brugen af beskidte midler, fx vildledning el-
ler manipulation? Retfærdiggør en god sag at en organisation be-
handler borgerne som umyndige, som objekter eller nikkedukker 
der kan manipuleres efter behov? Er det etisk acceptabelt? Er det 
hvad der sker når befolkningen skal overtales til noget godt, fx at 
spise sundt, motionere, drikke mindre, bruge cykelhjelm eller done-
re organer? 
 Information om organdonation kan man finde i flere pjecer, tv-
spots og på nettet. Her reklamerer eller informerer forskellige orga-
nisationer for deres synspunkter. Som regel anbefales donation, de 
fleste danskere er enige, men gør alligevel ikke noget ved sagen. 
Nogle organisationer oplyser tør, neutralt og sagligt, men også virk-
ningsløst. Andre ”oplyser” på en yderst virkningsfuld måde som 
desværre (?) tangerer manipulation. 
 Projektet kan bestå i at undersøge en eller flere oplysningskam-
pagner for at se hvordan organdonation omtales: hvilke etiske pro-
blemer beskrives, sker det på en farvet eller værdiladet måde, hvilke 
retoriske virkemidler bruges, påvirkes eller manipuleres der i en be-
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stemt retning? Interview gerne repræsentanter for organisationerne 
for at høre deres forklaringer eller forsvar for hvad de har gjort. 
 Projektet kan eventuelt udvides i mindst to retninger: 1. ved at 
interviewe nogle modtagere om deres opfattelse af informationen og 
deres holdning til organdonation. 2. ved en undersøgelse af forskel-
lige etiske og politiske opfattelser af om ”den gode sag” helliger 
midlerne. En klassisk diskussion som stadig er helt aktuel.  
 

4. Humanistisk etik 
I oplysningstiden sættes der for alvor fokus på det autonome indi-
vid: på individets etiske og politiske rettigheder, og på individets 
særlige menneskelige kvaliteter. En humanistisk etik ser for alvor 
dagens lys, fx hos filosoffen Kant. Mennesker er personer med en u-
krænkelig værdighed og med ansvar og frihed, og de er desuden 
enestående og uerstattelige. Ingen kan erstatte dig, du er unik og 
outstanding. Den humanistiske menneskeopfattelse og etik sætter 
det enkelte individ i centrum – ikke gud, nationen, folket, klassen, 
klanen, stammen eller familien. Det er nyt og et opgør med en ellers 
autoritær og kollektivistisk tradition. 
 Oplysningsfilosofferne og de ”borgerlige” politikere (versus 
adelen og kirkefædrene) taler om individets ret til og mulighed for 
at søge sin egen lykke og udvikle sig som person. I dag er denne 
”selvrealisering” blevet alles altoverskyggende projekt. Men den 
humanistiske og liberale kulturs efterhånden ekstreme fokus på 
denne selvrealisering er både historisk og geografisk enestående – 
på godt og ondt. For er individualismen og dens maniske optaget-
hed af selv(MIG)realisering ikke ved at blive til egoisme? Og der-
med uetisk, dvs hensynsløs, ligegyldig og uansvarlig over for de an-
dre. Måske er vi ved humanismens historiske endestation? Også ro-
botter og cyborgs banker på historiens store port. 
 Hvad er etik, hvilke handlinger er uetiske og hvorfor egentlig? 
Hvad er der galt med tvangsægteskab, tortur, mobning, slaveri, u-
myndiggørelse, diskrimination og voldtægt? Der er sådan set kun 
noget galt set i lyset af en humanistisk etik. For i andre kulturer med 
andre etikker kan disse handlinger være både lovlige og etisk legiti-
me. Men humanistisk set strider disse handlinger alle mod hvad vi 
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opfatter som en menneskeværdig behandling. Mennesker har en u-
krænkelig værdighed. – Eller i hvert fald opfatter man det sådan i 
humanistiske kulturer ( i andre kulturer kan det være ’æren’ som er 
ukrænkelig). Og man kan derfor med rette spørge om ikke en hu-
manistisk menneskeopfattelse og etik er en særlig vestlig og moder-
ne opfindelse. En social og historisk konstruktion med begrænset le-
vetid. 
 Projektet kan forsøge at indkredse hvori en særlig humanistisk 
etik består ved at svare på spørgsmål som: Hvad opfattes som det 
særligt menneskelige? Hvilke etiske rettigheder og kvaliteter har et 
mennesker – og hvorfor egentlig det? Hvilke etiske (og humanistis-
ke) principper gør en handling god? Svarene kan søges hos forskel-
lige filosoffer, i menneskerettighedserklæringer og i aktuelle artikler 
og bøger om humanistisk etik. De kan også søges indirekte, nemlig 
hos kritikerne: fx Søren Krarup, Michel Foucault, Osama bin Laden, 
Adolf Hitler med flere.  

Jørgen Vogelius 
En vifte af projektidéer der kan realiseres under temaet: 
’Heritage fabrication’ -  Historien mellem oplysning og oplevel-
sesøkonomi 
 
Mange steder indgår historiske temaer i den moderne danske 
oplevelsesøkonomi. Der findes historiske forsøgscentre om oldtid, 
vikinger, middelalder og renæssance med smagsprøver på fortidens 
mjød, øl og honning, masser af museumsbutikker med litteratur, 
tidstypiske klædningsstykker, plastikbrynjer og kopismykker, 
sværd og skjolde i træ, plakater m.m. Traditionsformidling fører i 
voksende omfang til fabrikation af kommercielt motiverede historis-
ke oplevelsesmuligheder – især designet for børnefamiliers fælles 
fritidskonsum. Dette fænomen hedder på engelsk ’heritage fabrica-
tion’, og målt på dets kommercielle succes udfylder ’heritage fabri-
cation’ utvivlsomt et voksende behov for menneskers trang til at 
forholde sig til historien. Begrebet dækker både det individuelle 
psykologiske behov for at få kending på fortiden og den produk-
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tion, der kollektivt (industrielt) forsøger at imødekomme dette be-
hov.  
 Fænomenet afstikker et projektområde der uanset hvad der 
konkret tages fat i, lægger op til at undersøge og diskuterer årsager-
ne til dets voksende udbredelse. Historie som oplevelsesøkonomi 
mellem oplysning, dannelse og underholdning kan i udgangspunk-
tet opdeles i tre forskellige manifestationsformer: 
 
1. Det første er alle de eksempler på opfindsomhed og arrangemen-
ter der er iscenesat for at appellere til historisk interesse som dannel-
seselement. 
 Sådanne undersøgelser kan fx tages konkret udgangspunkt i 
hvordan ’heritage fabrication – fænomenet’ er vokset op  omkring 
levende museumsmiljøer. Fx Hjerl Hede i Jylland, hvor gamle land-
bohåndværk demonstreres. Men også etableringen af  Roskilde Mu-
seums købmandsbutik, Vikingeskibsmuseet og det marinehistoriske 
bådværft, hvor gamle skibstyper rekonstrueres efter oprindelige 
arbejdsmetoder, og afprøves på fjord og til havs. På Forsøgscentret i 
Lejre, klæder historisk interesserede sig i skind og indgår i tableau-
er, hvor der steges, kværnes og bages på stenaldervis til glæde for 
besøgende som får lov til at smage. Middelaldercenteret i Sundby 
på Lolland tilbyder afskydning af blider (kastemaskiner), møder 
med bjørnetrækkere og gøgl og retter der også spistes i middelalde-
ren.  I Den gamle Bys købstadsmuseum i Århus, bliver besøgende 
en del af den historiske kulisse i et ’levende museumsmiljø’ ved at 
handle i butikkerne, se håndværkere betjene gammelt værktøj eller 
nyde mad fra boder eller huse, hvor kustoderne optræder som vær-
ter iklædt gammelt kluns. På Trelleborg, bliver de oprindelige volde 
med rekonstruerede palisader lejlighedsvis stormet af udklædte ’vi-
kinger’ til glæde for publikum. Tøjhusmuseet i København låner i 
skolernes efterårsferieuge Christiansborgs ridebane, så den kan dan-
ne ramme om ridderturneringer til hest i renæssancestil.  
 
2. Herudover er der den nostalgiske tilskyndelse til ’heritage fabri-
cation’, der ligger inden for mands minde, og som handler om glæ-
den ved selvoplevet genkendelighed af interiører, fænomener og 
genstande, som er gået af brug. Den dyrkes fx på egns- håndværks- 
og arbejdermuseer, i veteranbaneklubber og på bilmuseer. Og i den 
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udbredte almene interesse for ’retro’ på antik- og loppemarkeder. 
Denne form for viden har en terapeutisk funktion. 
 
3. Endelig forekommer ’heritage fabrication’ i leg. Fortidige fantasi-
verdener skaber deres egen virtuelle virkelighed. Den historiske fan-
tasi åbner for en magisk anderledeshed, når man identificerer sig 
med de fiktive personer, der er i cyberspace. Historiske iscenesættel-
ser med eventyrlige mytologiske og magiske islæt sås fx allerede 
dyrket i Tolkiens eventyrlige romantrilogi Ringenes Herre publice-
ret i 1954/55. Tolkien har dannet skole med opfindelsen af sin 
fiktive forhistoriske verden ’Middel Earth’, der tydeligt er inspireret 
af den nordiske mytologi. Tolkienfeberen har fået kampklædte 
teenagere i middelalder-outfit til i hobetal at sætte hinanden stævne 
med gummikøller, træsværd og plasticspyd i danske skove. Histo-
riske computerspil-designere forholder sig i dag fuldstændig frit og 
altidigt til historiekronologi. Dyrefabler, folkeeventyr, ridderroman-
tik og science fiction optræder side om side. I nogle spil kan spiller-
ne forbedre deres chancer for at komme op på et højere ’level’ ved 
over nettet at købe nye våbentyper eller hurtigere reaktionstider til 
den figur de identificerer sig med, for fx at opnå retten til at 
fortsætte i samme spil i en ny inkarnation. Der er også i den verden 
forskel på at være kanin abe eller en prinsesse. De største profitter i 
forbindelse med ’heritage fabrication’ hentes utvivlsomt i disse år 
hjem på computerspilmarkedet. Eventyrlands-syndromet hos man-
ge spillere er at sammenligne med ludomani. Oplysningsbegrebet 
bliver i denne sammenhæng transformeret fra at være en del af den 
offentlige samtale til at indgå som et konkurrenceelement hvor det 
enkelte individ får sig selv som modstander. 
 
’Heritage fabrication’-fænomenet som en særlig form for historisk 
interessevaretagelse lægger i alle sine her nævnte afskygninger op 
til en historiefilosofisk diskussion om betydningen af retrobølger 
som tilbagevendende modefænomener. Nogle argumenterer for at 
det er et fælles kendetegn ved al menneskelig kulturel adfærd og al-
tid har været det. Det lader sig blot iscenesætte forskelligt til forskel-
lige tider. Andre hævder at fænomenet har undergået en betyd-
ningsforskydning over tid, som i realiteten har ændret dets funktion 
for en nutidig samfundsmæssighed. Traditionsbevidsthedens oprin-
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delige binding til mytologiske ritualer har i oplysningens ånd un-
dergået en om- og frisættelse i en globaliseret verdens sekularisere-
de og kommercialiserede kulturkonsum. Men netop dette har også 
indebåret muligheden af at hvert enkelt individ konstruerer sit helt 
eget individuelle forhold til historien. Men spørgsmålet er jo, hvor 
meget oplysningskvalitet og frihed der reelt er i at kunne vælge at 
købe sig til at blive en abe i stedet for at være kanin i et spil i cyber-
space.   
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”Vejlederkontrakten” 
Ved første vejledermøde kan de forventninger diskuteres, som par-
terne har til det fremtidige samarbejde, med udgangspunkt i følgen-
de spørgsmål/punkter: 
 
A. Ressourcer 
1) Vejlederen har metodefrihed, og er ikke forpligtet til at vejlede i 
emner, der ligger væsentligt uden for hans/hendes faglige kompe-
tence. Vejlederen skal ved det første møde tilkendegive, hvorledes 
denne kompetence relaterer sig til gruppens projektemne, samt 
hvilket mål af vejledningstid gruppen kan forvente bliver stillet til 
rådighed. 
 
B. Faglig målsætning og tidsplan 
1) På de første vejledermøder aftales den nærmere forståelse af 
projektemnet på grundlag af de projektforslag, som vejlederen har 
fremlagt. 
2) I forbindelse med projektformuleringen afklares studieordnin-
gens krav. Vejlederen har pligt til løbende at sikre, at arbejdet over-
holder studieordningens bestemmelser. 
3) Der aftales projektform - herunder forventet omfang, genre, 
sprog. 
4) Der udarbejdes en tidsplan for projektets gennemførelse, herun-
der evt. fastlæggelse af vejledermøder. 
 
C. Samarbejdsbetingelser 
1) Hvorledes skal vejledningen finde sted, hvilke pædagogiske me-
toder skal anvendes, hvad forventes der af de studerendes aktivi-
tetsniveau? 
2) Hvilke formelle regler aftales for mødernes afholdelse (dagsor-
den, tidsfrist for aflevering af papirer til diskussion, referat etc.)? 
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3) Hvorledes skal evaluering af gruppen og dens enkelte medlem-
mer finde sted? Og hvorledes skal vejlederens arbejde evalueres? 
4) Gruppen skal udveksle mailadresser indbyrdes og med vejleder 
samt etablere en ‘telefonkæde’, så det er muligt at give hurtige og ef-
fektive beskeder til alle gruppens medlemmer (fx i forbindelse med 
aflysning eller flytning af møder). Hvordan skal den se ud? 
5) Hvilke aftaler gælder for telefonisk kontakt af vejleder uden for 
normal arbejdstid? 
 
D. Andet 
1) Hvad ønsker gruppens medlemmer (og måske vejlederen) af so-
cialt fællesskab ud over det rent faglige? 
2) Hvilken ‘husorden’ (indretning og rengøring af grupperum, køk-
ken og teorilokale) vil gruppen have, og hvem skal sørge for, at den 
bliver fastholdt? 
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Seminarer og prøver 
Problemformuleringsseminar 
Ved problemformuleringsseminaret diskuteres ikke alene den pro-
blemformulering, som gruppen har udarbejdet, men også projektets 
mulige dimensionsforankring og dets eventuelle forhold til kravene 
om fremmedsproget materiale og ikke-nordisk kulturområde. Ved 
problemformuleringsseminaret bliver grupperne tilknyttet andre 
grupper med beslægtede problemstillinger i en klynge, som sam-
men med de pågældende vejledere afholder et fælles klyngeplenum, 
hvor ovennævnte forhold drøftes, og hvor valg af opponentgrupper 
inden for klyngen så vidt muligt lægges fast. 
 
Midtvejsseminar 
Ved midtvejsseminaret diskuteres projektet, dets dimensionsforank-
ring og dets eventuelle forhold til kravene om fremmedsproget ma-
teriale og ikke-nordisk kulturområde. Diskussionen tager udgangs-
punkt i gruppens projektbeskrivelse, som skal indeholde problem-
formulering, udkast til disposition og teori og metodeovervejelser. 
Ved midtvejsseminaret deltager gruppen, vejleder, opponentgruppe 
og opponentvejleder. 
 
Det obligatoriske seminar efter projektaflevering 
Ved fremlæggelsesseminaret evaluerer projektgruppen sammen 
med opponentgruppen projektet med udgangspunkt i den færdige 
projektrapport og i forhold til opponentgruppens skriftlige kritik. 
Hverken vejledere eller opponentvejledere deltager.  
 
De tre ovennævnte seminarer er obligatoriske studieaktiviteter og 
tilstedeværelse registreres af husets sekretær. 
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Projektprøver og eksamener  
Projektprøven er mundtlig og individuel. Ved prøven tages ud-
gangspunkt i semestrets projektrapport, som skal sendes til censor 
senest 15 dage før prøven.  
 Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studeren-
de, eksaminator og censor. Eksamen har en varighed på 30 minutter 
pr. studerende inklusive votering. 
 Prøven har til formål at bedømme den enkelte studerendes ar-
bejde og hans eller hendes tilegnelse af den indsigt, den forståelse 
og de færdigheder, der er nævnt i studieordningen. 
  Bedømmelsen tager hensyn til de studerendes faglige niveau i 
forhold til basisstudiets forløb (se side 7): 
 
Der gives én karakter efter 12-skalaen for hver prøve og eksamen. 
 
Inden prøver og eksamener har vejleder taget stilling til: 
• projektets dimensionsforankring 
• om projektet i overvejende grad bygger på engelsk-, fransk- 

og/eller tysksproget materiale eller materiale på et andet frem-
medsprog efter studienævnets godkendelse 

• om projektet i overvejende grad behandler en kulturelt-sam-
fundsmæssig problemstilling inden for et ikke-nordisk kulturom-
råde 

• hvilket/hvilke bachelorfag projektet indgår som normalforud-
sætning for. 

 
Hvis en studerende ved basisstudiets afsluttende eksamen ikke op-
fylder bestemmelserne i studieordningen ved at mangle: 
• et projekt med forankring i én af de fire dimensioner 
• et projekt som i overvejende grad bygger på engelsk-, fransk- 

og/eller tysksproget materiale eller på andre fremmedsprog god-
kendt af studienævnet eller  

• et projekt som i overvejende grad behandler en kulturelt-sam-
fundsmæssig problemstilling i et ikke-nordisk kulturområde, 

kan den studerende, hvis særlige grunde i studieforløbet taler her-
for, ansøge studienævnet om efterfølgende at måtte opfylde det 
manglende gennem en tilsvarende selvstændig studieaktivitet. 
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 Hvis en studerende mangler at bestå et eller to af de fire spe-
cialkurser, der kræves i basisstudiet, men i øvrigt har opfyldt nor-
malforudsætningskravene til de bachelorfag, som vedkommende vil 
læse videre på, kan de optages på bachelormodulerne, men de kan 
ikke gennemføre eksamen på disse moduler, før basisstudiernes mo-
duler er afsluttede. Det indebærer, at de i løbet af deres 5. semester 
skal indhente de manglende specialkurser på basisstudiet.  
 Beståede kurser, prøver og eksamener kan ikke tages om. Stu-
derende, som ikke består, kan vælge samme projektrapport som ud-
gangspunkt for genindstilling. 
 
Tilmelding til projektprøve 
Du skal selv tilmelde dig projektprøven i STADS-selvbetjening se-
nest mandag den 15. oktober 2007 
 
Regler 
Ved for sen tilmelding til projektprøver på HUM-BAS gælder føl-
gende: 
 Tilmelding efter eksamenstilmeldingsperiodens afslutning 
medfører, at den studerende ikke kan deltage i eksamen. 
 Studienævnet kan dog i helt særlige tilfælde give tilladelse til 
eksamenstilmelding efter eksamenstilmeldingsperiodens afslutning 
(dispensation fra tilmeldingsfristen), hvis én af følgende betingelser 
er opfyldt: 
• dokumenteret sygdom umiddelbart før eller under tilmeldings-
perioden. 
• alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. 
• andre dokumenterede forhold af studierelevant karakter som fx 
udvekslingsophold. 
 Tilladelse kan kun gives, såfremt den påberåbte grund er af en 
karakter og udstrækning, der hindrer den studerende i at tilmelde 
sig rettidigt eller på anden måde - inden for tilmeldingsperioden - 
træffe aftale med den eksamensadministrerende studiesekretær (hu-
sets sekretær) om særlige betingelser for tilmelding. 
 
Studieleder på HUM-BAS 
Niels Tengberg 
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Afleveringer 
Aflevering af gruppeformular 
Efter gruppedannelsen får I en gruppeformular af Birgit. Denne ud-
fyldes og afleveres samme dag til Birgit. Herpå angives også hvem 
der er gruppens printansvarlige (hun/han der skrives øverst på lis-
ten). 
 
Aflevering til problemformuleringsseminar 
Problemformuleringen indeholdende 1) Motivation, 2) Problemfelt, 
3) Problemformulering, 4) Metode 5) Foreløbig dimensionsforan-
kring samt påført gruppenummer og navne på alle gruppens med-
lemmer afleveres til egen vejleder og Birgit. Deadline for aflevering 
af problemformuleringen er onsdag den 3. oktober kl. 12.00. 
 
Aflevering til midtvejsseminar 
Til midtvejsseminaret skal I selv kopiere jeres projekter, som forde-
les således: 1 eksemplar til jeres vejleder, 1 eksemplar til opponent-
vejleder og 1 eksemplar til hvert medlem af opponentgruppen. 
Husk at I, jeres vejleder, opponentvejleder og opponentgruppe selv 
er ansvarlige for at aftale, hvordan I afleverer/modtager materiale. 
Sørg for disse aftaler i god tid. Midtvejspapirerne skal ligge klar 
mandag den 12. november kl. 12.00. 
 
Aflevering til obligatorisk afslutningsseminar/projektprøve 
Følgende afleveres til Birgit inden mandag den 17. december kl. 
11.00: 
 

∗ Jeres originale projektrapport. Birgit udleverer trykkerirekvisition, 
som I afleverer sammen med originalen i Kopicentralen senest kl. 
11.30  

∗ Abstract via mail (max. 125 ord)  
∗ Afleveringsblanket basisrapporter i udfyldt stand. 

 
Rapporten skal være udskrevet/nedfotograferet, således at 2 nor-
male A4-sider kan være på 1 A4-side – printeren i 46.3 kan udskrive 
således. Forsiden skal dog fylde en hel A4-side. I skal bruge skrift-
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punktstørrelse 14 og 1,5 linjeafstand. Hensigtsmæssige margener: 
Top 3 cm, bund 3,5, venstre 2 cm, højre 2 cm. En normalside er på 
300 ord. 
 
Torsdag den 20. december senest kl. 11.30 henter I jeres rapport i 
Kopicentralen, og I afleverer alle trykte rapporter til Birgit, som for-
deler.  
 
Torsdag den 3. januar kl. 12.00 skal I aflevere skriftlig kritik. Denne 
afleveres til opponentgruppen. 
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Studievejledningen på Hum-bas 
Vi er to studievejledere på Hum-bas, Anine Skjøt Møller og Amalie 
Frese, vi har kontor i hus 45.3. Her kan du henvende dig, hvis du 
har brug for vejledning i forbindelse med dit studie eller forhold, 
der indvirker på dit studie. Vi har tavshedspligt, og du kan henven-
de dig anonymt. Vi er en del af et stort vejledernetværk på RUC 
med kontakter både til de centrale vejledere og de decentrale vejle-
dere på de øvrige fag, samt andre instanser på RUC, der kan være 
relevante for dig. Så er der noget vi ikke kan svare på, så kan vi helt 
sikkert henvise dig videre til andre der kan hjælpe dig.  
 Du kan henvende dig til studievejledningen med alle tænkelige 
spørgsmål. Har du studietekniske spørgsmål om fx merit, eksamen 
eller kurser kan du spørge os. Hvis du har behov for hjælp til 
studieplanlægning i forbindelse med merit eller udlandsophold, står 
vi også til rådighed. Du kan også henvende dig med gruppeproble-
mer eller vejlederkvaler, hvor vi som uafhængig part ofte kan af-
hjælpe problemer, inden de bliver uoverstigelige. Vi deltager i og til-
rettelægger forskellige arrangementer og evalueringer, så hvis I har 
behov for assistance i den forbindelse (fx i relation til RUS-forløb 
workshops eller seminarer), er I velkomne til at bruge os.  
 Vi er på kontoret om onsdagen, hvor du kan henvende dig tele-
fonisk på tlf. 4674 2809 fra 9-11 og personligt fra 11-15. Du er også 
velkommen til at sende os dine spørgsmål på mail på: hum-studie-
vejledningen@ruc.dk. Hvis du gerne vil have en samtale med os, er 
det en god idé at aftale en tid med, så du ikke går forgæves. I øvrigt 
kan du finde en række nyttige oplysninger på hum-bas’ hjemmesi-
de: www.ruc.dk/humbas 
 
På gensyn i studievejledningen! 
Anine Skjøt Møller og Amalie Frese 
Studievejledere for Det humanistiske basisstudium 
Hus 45.3, tlf. 4674 2809  
Mail: hum-studievejledningen@ruc.dk 
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Studie- og Erhvervsvejledningen 
Fællesadministrationen, bygning 4.1 
Studie- og Erhvervsvejledningen ligger i bygning 4.1 og er et tilbud 
til både studerende og nyuddannede. Der er ingen grænser for, hvil-
ke spørgsmål/problemer du kan henvende dig med, og hvis vi ikke 
lige kan svare på spørgsmålet, så ved vi sikkert, hvem der kan. Vi 
har tavshedspligt, og der vil altid være mulighed for at rette en ano-
nym henvendelse til os. 
 Studievejledningen tager sig især af vejledning omkring studie-
planlægning, valg af overbygningsfag, klagevejledning, samt grup-
pe/vejlederproblemer. 
 Erhvervsvejledningen tager sig især af vejledning af studerende 
og nyuddannede, der overvejer deres kompetencer og jobmulighe-
der. Hvis du eksempelvis er i tvivl om dine jobmuligheder efter 
RUC, eller ønsker at få en erhvervsvejleder til at kigge dit CV eller 
en jobansøgning i gennem, er du velkommen til at kigge forbi. 
 Studie- og Erhvervsvejledningen har flere ansatte og længere 
åbningstid end de decentrale studevejledere på de enkelte fag, og i 
mange tilfælde vil du kunne få svar på dine spørgsmål hos os. Dre-
jer spørgsmålet sig om et særligt fag, er det dog altid en god idé at 
gå til den decentrale studievejleder, som i højere grad har fingeren 
på den lokale pulsen.  
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Studie- og Erhvervsvejledningens åbningstider: 
 

Studievejledningen Erhvervsvejledningen  
Personlig henvendelse 

Bygning 4.1 
Mandag til torsdag 9-16, fredag 

lukket 
 

Telefonisk henvendelse 
Mandag, onsdag og torsdag 13-15 

og  
tirsdag 10-12 på 4674 3092 

 
www.ruc.dk/studievejledningen

 

Personlig henvendelse 
Bygning 4.1 

Mandag til torsdag: 9-16, fredag 
lukket 

 
Telefonisk henvendelse 
Mandag til fredag 9-16 på  

4674 2080  
 
 

www.ruc.dk/erhvervsvejledning

 
Hvis du vil have en samtale med os, er det en god ide at reservere tid 
i forvejen 
 
Studie- og Erhvervsvejledningen er en del af RUC’s Vejlednings- og 
Erhvervscenter, som også koordinerer RUC’s kontakt med private 
virksomheder, offentlige institutioner og organisationer. Vejled-
nings- og Erhvervscentret består således også af: 
 
Videnskabsbutikken 
(http://www.ruc.dk/vb/) 
som formidler samarbejder mellem eksterne rekvirenter og projekt-
grupper  
 
Den Fælles Praktikordning  
(http://www.ruc.dk/fpo/) 
som formidler praktikpladser til kandidatstuderende på RUC 
 
RUC’s Job- og CV-bank   
(http://www.ruc.dk/ruc/erhvervsvejledning/jobcvbank/) 
der formidler relevante jobs til studerende og nyuddannede fra 
RUC 
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Adresser 
  
Søren B. Holm Mihail Larsen  
Vermlandsgade 6, 5. th. Jægersborg Alle 131 
2300 København S 2820 Gentofte 
3254-0585 / hus 46.3 2899 3965-5053 /hus 46.3, lokal 2900 
sbholm@ruc.dk eller P6, lokal 2347, mobil 2010-0706 
 mihail@ruc.dk

  
Eva Skafte Jensen 
Toftegårds Plads 2, 1. th. 
2500 Valby 
Hus 3.2.3, lokal 2447 
eskafte@ruc.dk
 
Kirsten Larsen 
Harsdorffsvej 4 B, 2. tv. 
1874 Frederiksberg C 
3379-1971 / hus P11, lokal 2673 
ktl@ruc.dk

Jan Foght Mikkelsen 
Hvidtjørnevej 26 
2720 Vanløse 
3874-3827 / hus 42.3, lokal 3786 
jfm@ruc.dk
 
Jørgen Vogelius 
Åboulevard 23, 3. th. 
1960 Frederiksberg C 
3536-0281 /hus 46.3, lokal 2898 
vogelius@ruc.dk

  
 
 
 
 

Studiesekretær Birgit Bech, tlf. 4674-2895, e-mail: bbe@ruc.dk

 68

mailto:sbholm@ruc.dk
mailto:mihail@ruc.dk
mailto:eskafte@ruc.dk
mailto:ktl@ruc.dk
mailto:jfm@ruc.dk
mailto:vogelius@ruc.dk
mailto:bbe@ruc.dk


Øvrige adresser og tlf.nr. 

 
Mail til alle studerende i 46.3: hum463-stud@ruc.dk 

Studienævnssekretær 
Annette Schlichting 
Dorthe Mathiesen 
 

45.2  
4674-3133 
4674-2839 

 
annett@ruc.dk
domat@ruc.dk
 

Studieleder 
Niels Tengberg 

45.2 4674-2575 tengberg@ruc.dk
 
 

Studievejleder 
Anine Skjøt Møller 
Amalie Frese 
 

45.3 4674-2809 hum-
studievejledningen@ruc.dk
 

Centrale studievejl. 04.1 4674-3092 studievejledningen@ruc.dk

Kommunikationsenh. 06.1 4674-2079 info@ruc.dk

SU-kontoret 06.1 4674-3461 su@ruc.dk

Biblioteket 26 4674-2207 rub@ruc.dk

IT-support 
Michael Flarup 

45.3 4674-2807 humbas-it@ruc.dk
 

Boghandelen 01 4674-2247 ruc@sl.cbs.dk

Studenterpræst 
Ulla Pierri Enevoldsen 

01 4674-2394 pastor@ruc.dk
 

Studenterrådgivningen 01 4674-2219 ruc@studraadgiv.dk

Studenterrådet 01 4674-2055 studenterraadet@ruc.dk

Matriklen 06.1 4674-3461 matriklen@ruc.dk

Betjent Peter Gregersen 44.1 4674-2227 petergre@ruc.dk

Alarmcentralen  0-112  

Nattevagten  4674-2134 nattevagt@ruc.dk
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Kort over RUC 
 
 Her
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Plan over hus 46.3 
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