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FOR ABONNENTER

»Dannelse kan også være, at man ved,
hvorfor sovsen skiller«
Fredag drager filosof Anders Fogh Jensen på turné sammen med Undervisningsministeriet.
Publikum er gymnasiernes rektorer, og med sig har han en advarsel: Pas på, at dannelse ikke
bare bliver kanel på grøden.
FREDAG D. 3. NOVEMBER 2017 KL. 07:00

Jens Rebensdorff

I en resultatfokuseret, egocentreret og økonomisk presset
tid er dannelsen truet. Dannelse er i fare for at blive
reduceret til noget, man sætter flueben ved, når man har
talt om det et par gange i klasseværelset, mener filosof
Anders Fogh Jensen. Et kryds ved »dannelse så er rektor
tilfreds.

Derfor sadler han og eksperter i undervisning fredag op og
med en opgave fra Undervisningsministeriet i
saddeltaskerne begiver han sig ud på landets gymnasier på
en mission.

Anders Fogh Jensen er en dansk filosof, forfatter og foredragsholder.
Foto: Anne Bæk

Dannelse i gymnasiereformen
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Der er nemlig noget ved den nye gymnasiereform, som
ministeriet mener, rektorer og lærere bør holde ekstra øje
med, når de hælder konkret undervisning i den nye
gymnasiereform, der trådte i kraft 1. januar 2017:

Dannelse, digitalisering og fagligt samspil.

Berlingske mødte Anders Fogh Jensen, inden han drager ud
for at tale til skolelederne og lærerne på de fem gymnasier,
ministeriet har udset som ramme om »missionen«:
(Gefion Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og HF,  
Rødkilde Gymnasium, Roskilde tekniske Gymnasium, HF /
VUC Fyn, Odense).

Når han står foran gymnasierektorerne, vil han starte med
at advare dem om dannelsens trange kår.

»Jeg vil fortælle dem, at dannelsen altid er truet, fordi
dannelse altid kan spares væk som ubetydelig kanel på
grøden. Noget, der kommer i kølvandet på viden.«

Faren for, at dannelse bliver et lille drys kanel på livets
grød, afføder endnu en fare for, at dannelse mister sin rolle
som rettesnor i tilværelsen, mener Anders Fogh Jensen.

»Engang syntes folk, at de havde et problem, hvis de ikke
var dannede. Det synes de ikke længere. Der er ikke
længere noget »burde« i det. Hvis jeg holder et foredrag og
nævner Goethe, og folk ikke ved, hvem Goethe er, så
tænker de ikke: Jeg har et problem. Så tænker de, at
foredragsholderen har et problem, for han nævner noget, vi

»I gymnasial sammenhæng lægges særlig vægt på det boglige og det

kundskabsmæssige, fordi de gymnasiale uddannelser er studieforberedende.

Der skal opnås kundskaber og viden gennem uddannelsens fagrække, der

sikrer eleven almendannelse og forudsætninger for videre studier.«

»I de gymnasiale uddannelser må en styrket almendannelse nødvendigvis

bygge på et solidt fundament af viden og kundskaber. En styrket

almendannelse indebærer derfor en styrkelse af fagene og det faglige indhold.«
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ikke kender. Det er en krise, som dannelsen er i. At den ikke
har en normativ kraft. At enhver kan spørge: What’s in it for
me?«

Baggrunden for, at Undervisningsministeriets har sendt
folk som Anders Fogh Jensen på turné for at komme med
råd og advarsler til gymnasiefolket er, at stadigt flere unge
starter på en ungdomsuddannelse uden at kunne
gennemføre, og at globalisering, digitalisering og en
kompleks samtid stiller øgede krav til unges kundskaber og
refleksion og dømmekraft.

»I alle fagene handler det om, at man skal løfte blikket og se
sammenhængene. Gymnasierne skal ikke uddanne nogen
til kun at være dannede, og de skal ikke gøre det til et
programpunkt. De skal få sat fagene i spil, så man lærer om
sammenhængene mellem fagene.«

Dannelse er på den måde at give unge en form for stedsans
uden at de har været alle steder, mener Anders Fogh
Jensen.

»Man kender ikke hele verden, men fordi man kender nogle
»trædesten«, så kan man - hvis der kommer en kemiker ind
lige nu, godt tale med ham, fordi vi kender lidt til kemi.«

En besnærende sætning fra den svenske forfatter Ellen Key
lyder:
»Dannelse er det, der er tilbage, når man har glemt, hvad
man har lært.«

Det er Anders Fogh Jensen ikke helt enig i.
»For man skal vide noget for at kunne binde tingene
sammen. Vi lever i en dement tid med lille historisk
bevidsthed, hvor mange bliver énøjede specialister. Du
kommer til at løbe stærkt resten af dit liv, og du får næppe
læst Johannes V. Jensen, hvis du ikke får læst ham i
gymnasiet.«

Følg Berlingske: #  $  %

https://www.facebook.com/berlingske/?fref=ts
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Det er interessant, at dannelse hurtigt bliver til noget med
litteraturklassikere?
»Ja, men dannelse kan også være, at man ved hvorfor
sovsen skiller. Jeg kan sagtens forstå at nogle tænker om
dannelse, at så skal de sidde i klunkemøbler og den slags.
Men man må skelne mellem, hvad der er spændende, og
hvad der er vigtigt. Nogle ting er bare gode at kende. Der er
flere ting, du forstår i din kultur, hvis du kender til
kulturhistorien og som du bare skal igennem. Det er ikke en
tivolitur at gå i gymnasiet, og det skal det heller ikke være.«

Det er altid os voksne, der begræder de unges mangel på
dannelse. Måske er der ved at opstå en moderne dannelse,
som voksne ikke har føling med?
»Hvis de unge siger, de ikke vil dannelsen, så er det måske
fordi de ikke er klar til den NU. Hvis de unge siger, de ikke
kan forstå dannelse, så er det ikke dannelsen, der har et
problem. Det er godt at være dannet, for det handler om at
få udfoldet nogle af ens menneskelige potentialer.«

Når Anders Fogh Jensen skal tale til gymnasierektorerne
om vigtigheden af, at dannelse siver gennem fagene på
kryds og tværs, burde han måske starte med noget mere
grundlæggende. For som han siger, næsten uden at være
ironisk:

»Jeg tror, vi har fået udstrakt vores ungdom rigeligt i dag, så
de unge i virkeligheden kommer for tidligt i gymnasiet. Det
er måske for tidligt, de bliver udsat for de her ting. Det var
det ikke i 1950erne. Dengang havde dannelsen en normativ
kraft, og det var fint at få en studentereksamen, og man
måtte tage sig sammen. Måske skulle man have orlov, når
man er i 20erne eller 30erne og så tage sin
studentereksamen dér.«

Dannelse i gymnasiereformen
»I gymnasial sammenhæng lægges særlig vægt på det boglige og det

kundskabsmæssige, fordi de gymnasiale uddannelser er studieforberedende.

Der skal opnås kundskaber og viden gennem uddannelsens fagrække, der

sikrer eleven almendannelse og forudsætninger for videre studier.«
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»I de gymnasiale uddannelser må en styrket almendannelse nødvendigvis

bygge på et solidt fundament af viden og kundskaber. En styrket

almendannelse indebærer derfor en styrkelse af fagene og det faglige indhold.«
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