
UNDERVISNINGSDAGEN BLIR DAGEN FOR DE STORE SPØRSMÅL. 
ELLER KANSKJE BLIR DEN HELLER EN AKTUALISERING ELLER REAKTUALISERING 

AV GAMLE SPØRSMÅL? 
 

“HVORFOR DANNING? VITENSKAPELIG ALLMENNDANNING SOM 
KUNNSKAPSARBEIDETS KJERNE I ET LEVENDE UNIVERSITETSFELLESKAP” 

 
Vi spør… 
Hva bør et universitet være i dag? Hva skal være utdanningens innhold? Hva skal være fundamentet i 
universitetets kunnskapsarbeid? Har den vitenskapelige allmenndanning overhodet en plass i 
utdanningen?  
 
Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen ved Senter for vitenskapsteori (SVT) ved Universitetet i Bergen 
tar opp disse spørsmålene i sitt foredrag på årets undervisningsdag på Hotell Norge, onsdag 11. 
februar (9-13). Deretter er det fakultets egne stemmer som vil reflektere rundt følgende og andre 
spørsmål rundt tema: 
  
 Hva tilrettelegger for danningsinnslaget i kunnskapsarbeidet ved universitetet? 
 Hva motarbeider danningsinnslaget i kunnskapsarbeidet ved universitetet? 
 Hva kan vi gjøre for å styrke danningsinnslaget i kunnskapsarbeidet ved universitetet? 

 
I diskusjoner om strategiplaner både på UiB og fakultetet er det gjerne praktiske forhold og konkret 
innhold som løftes frem. Vi opplever at det stadig blir sterkere føringer på utdanningsstrategi i retning 
av employability, innovasjon, effektivitet (resultatorientering) - og ser vi kanskje en gryende trend mot 
konsulentvirksomhet? Vi spør oss hvor de vitenskapsteoretiske diskusjonene blir av, filosofien, 
kunnskapssynet, og det vitenskapelige dannelsesaspektet i utdanningen. Setter vi av nok tid på å løfte 
fram disse og liknende spørsmål? Er tiden inne for å konsentrere oss mer om dette?  
 
Innenfor all utdanning er dannelse en utfordring. Eleven og studenten skal ikke bare bli i stand til å 
reprodusere kunnskaper, de skal tilegne seg et personlig, reflektert og kritisk forholde til kunnskapen. 
Slik kunnskapstilegnelse forutsetter fordypelse mer enn informasjon. Gjennom fordypelse må 
studenten få tid og rom til å sette egen forståelse på prøve. Derfor er allmenndannelse samtidig en 
individuell dannelse. Konrad Paul Liessmann, filosofiprofessor i Wien, med tittelen Theorie der 
Unbildung (2006) hevder at vi i dag ikke engang forsøker å gi et skinn av dannelse. Vi forstår ikke 
lenger hva dannelse skal være i all den utdanning vi bedriver.  
 
Denne verdikonflikten er nødvendig å diskutere og ha med oss når vi jobber med studieprogrammene 
våre. Og den er betimelig når vi nå skal konsentrere oss om omstilling for økt studiekvalitet og 
styrking av instituttenes fagmiljø. Endringer vi gjør handler ofte om hva andre aktører vil ha inn i 
utdanningen – for eksempel en orientering mot jobbmarkedet. Dette griper direkte inn i 
studieprogramutviklingen – og er ikke alltid i tråd med det fagmiljøet ønsker seg på et faglig grunnlag. 
Samtidig er det stort fokus på gjennomføring og studiepoengproduksjon.  
 
Vi må tro på at vi kan få til begge deler; vi ønsker jo god studiekvalitet – derfor må studieprogram og 
emner holde et solid nivå og ha et rammeverk rundt seg. Men innholdet og den vitenskapelige 
dannelsens plass i studieprogrammene og i fakultetets planer, er det vi som bestemmer. Til syvende og 
sist er det dette som gir det lille, eller store ekstra som er nødvendig for en student å ha med når 
han/hun møter dagens arbeidsliv i en verden som er mer omskiftelig enn noen gang.  
 
Vi må bort fra det tekniske/instrumentalistiske, men skal heller ikke ha fri vekst som utdanningens 
mål. Vi må i større grad ta samtalen tilbake, få dialogen tilbake til tilbake i undervisningen; i 
auditoriet, i seminarene, i veiledning, i evaluering.  
 
(Deler i teksten er inspirert av Dannelsesutvalget for høyere utdanning, Kunnskap og dannelse foran et nytt 
århundre, 2009) 



 
 
 


