SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse:

VÆRDIER I UDDANNELSESSYSTEMET
- BIDRAG TIL ET NYT VOKABULARIUM

SOPHIA udgiver nu det tredje hæfte om visioner for uddannelsessystemet!
I samarbejde med en række fagfolk har SOPHIA udarbejdet et hæfte om værdier i uddannelsessystemet.
Hæftet indgår i et stort projekt om visioner for uddannelsessystemet – fra vuggestue til universitet.
I en tid, hvor uddannelsessystemet er præget af manglende visionær tænkning, og hvor værdibegrebet synes
at være på alles læber, er det blevet påtrængende med
en diskussion af såvel værdiernes indhold som af begrebets betydning.
Gennem tiden har vi set markante udmeldinger om
værdiernes betydning for vores uddannelser. Først
kom ’Værdier i virkeligheden’ (Vestager, 2000), der
havde til formål at opridse de værdier, som skulle være
bærende i uddannelsessystemet. Senere blev der tale
om en værdikamp – som tilsyneladende kunne vindes –
og vel dermed også tabes…? Og endelig blev diskussionen om værdier taget op igen, da den forrige regering
nedsatte den såkaldte Værdikommission – der dog ikke
nåede langt i sit arbejde, før den atter blev nedlagt!
Uanset hvorledes værdibegrebet har været grebet an gennem de seneste år, så afspejler debatten en
forvirrende og inkonsekvent brug af begrebet. Den enkeltes præferencer er i høj grad dominerende, når
værdier diskuteres og bestemmes – og forestillingen om et fælles værdisæt bliver enten til en umulighed
eller til et spørgsmål om kanonisering og kulturbestemmelse ’fra oven’.
Med nærværende hæfte ønsker SOPHIA at bidrage til kvalificering af værdidebatten. Ved at fremhæve
værdibegrebets aktuelle fremkomst, dets historiske baggrund og fremtidige muligheder, kan hæftet ses
som et bidrag til bevidstgørelse og italesættelse af begreber og forståelser i uddannelses-værdidebatten.
Dermed tegner nærværende hæfte sig som et nødvendigt grundlag for en kvalificeret debat om værdier i
uddannelsessystemet.
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