Pressemeddelelse
Oskar Negt vil genpolitisere debatten
om dannelse og læring
Den tyske filosof og sociolog Oskar Negt er blandt vor tids mest betydningsfulde tænkere. I Dannelse og demokrati ser han på dannelse
i en tid præget af opbrud, og hvilke opgaver det stiller for uddannelse
af børn, unge og voksne.
De europæiske samfund er i krise, mener Oskar Negt. Det har undermineret deres
demokratiske sammenhæng og forandringskraft, og derfor står dybtgående politiske
reformer på dagsordenen. Men det kræver en gennemgribende uddannelsesreform
med fokus på dannelse og demokrati.
I Dannelse og demokrati er Negts hovedovervejelse: Hvad skal mennesker vide for
at kunne orientere sig i en verden af opbrud og ombrydning? I bogen præsenterer
han en udvidet og opdateret udgave af sine begreber sociologisk fantasi og eksemplarisk
erfaringslæring.
Det handler både om at se på det brede dannelsesbegreb, hvor politisk dannelse spiller
en væsentlig rolle for, at vi kan udvikle det demokratiske samfund og komme ud af den
krise, vi står midt i. Dernæst argumenterer Negt for en opkvalificering og reform af det
pædagogiske arbejde i skoler og på voksenuddannelser, som i højere grad orienterer sig
mod samfundsmæssige nøglekvalifikationer og almene centrale kompetencer.
Dannelse og demokrati skaber dermed fornyet grundlag – en genpolitisering – for
diskussionerne om dannelse og læring og tilføjer dermed debatten nye dimensioner,
som ellers ofte kommer til kort i de dominerende diskurser og praktiske, institutionelle
og pædagogiske tiltag.
Bogen består af en oversættelse af en række kapitler fra Oskar Negts storværk Der
politische Mensch. Demokratie als Lebensform (2010). Bogens oversættere, lektor emerita
Karen Sonne Jakobsen og professor emeritus Birger Steen Nielsen, bidrager med et
forord og et omfattende efterskrift.
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