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Det var så det, 
3 år eller 2 år, 
en hvid hue, en rød rose. 
 
Kritikerne af gymnasiet og HF siger, at I har vegeteret i et lukket rum,  
at I gør alt for at udskyde det tidspunkt, hvor I skal vælge at blive en produktiv del af 
samfundet. 
 
Gymnasiet og HF er forældet, siger de, 
Gymnasiet og HF skal ikke tro, de er bedre end andre uddannelser. 
Flere burde vælge erhvervsfaglige uddannelser. 
 
Hvad er det så reelt kritikken går på? Mest, at vi i gymnasiet og på HF er for dårlige til at gøre 
jer interesserede i et arbejdsliv. Men kritikernes opfattelse af begrebet arbejdsliv er forældet.  
De ser stadig arbejde som noget der udføres i en blå kedeldragt, og hvor man får olie på 
fingrene.  
De kritiserer, at for mange af jer vil være pædagoger og arbejde i sundhedssektoren, men det 
er jo netop der, behovet er størst, og disse sektorer er en forudsætning for et velfungerende 
samfund.  
 
Men dermed ikke sagt, at der ikke også blandt jer er behov for projektmagere og dem, der 
skal skabe fremtidens arbejdspladser. 
 
Tidligere var der en meget klarere sammenhæng mellem uddannelse, arbejdsliv og 
samfundsliv. Det er der ikke i dag. Vi har uddannet jer til en fremtid, vi ikke kender, så vi har 
givet jer det bedste af fortiden og nutiden med, fordi vi tror, det er en god bagage i 
rygsækken, hvis I skal fastholde og udvikle den kultur, I er en del af. Det, vi har givet jer med, 
kalder man dannelse. 
 
Vi har dannet jer - vi har gjort jer til dannede mennesker - alment dannede. 
 
Nogle af jer trækker måske på smilebåndet over at være blevet “et dannet menneske”, for 
hvad er det egentligt? 
 
Da jeg gik i gymnasiet, havde min gamle dansklærer Borup Jensen følgende definition på 
almen dannelse og almen viden: 
“Det er almen viden, at Jacob Paludan har skrevet Jørgen Stein 
det er almen dannelse at have læst den”. 
 
Kun få af jer kender Jacob Paludan 
færre har læst Jørgen Stein - derfor holder definitionen ikke i dag. 
 
Dannelsesbegrebet den gang var snævert, elitært og konservativt, men sådan var verden 
også. 
 
Jeg blev student for 30 år siden i 1968; vi ville en anden verden og fik det, og det er den, vi 
har i dag på godt og ondt. Noget af det, vi fik gjort op med, var dannelsesbegrebet.  
I starten forkastede vi næsten alt det, vi havde fået med fra skolen. Vi skabte et andet og 
meget alternativt dannelsesideal og samfund.  
 



Mange af os får i dag lidt røde ører, når vi konfronteres med det, for i vores iver for at lave 
om, glemte vi en meget væsentlig ting: Kvaliteten. Bare det var alternativt, så var det pr. 
definition godt. Den fejltagelse, ved jeg, I ikke begår. 
 
Tit forveksles almen dannelse med almen viden, og så tager kritikken fat af unge og deres 
mangel på viden: 
 
De kan ikke kongerækken,  
de kan ikke hovedregning, 
de kender ikke byerne på Fyn 
kan de overhovedet noget? 
 
Danmarks Radio gennemførte for nylig en undersøgelse af elevers historiske færdigheder og 
viden.  Espergærde Gymnasium og HF stillede med 2 klasser - 3g’ere. 
De fik 50 spørgsmål, hvor af de fleste var af Trivial Pursuit slagsen. 
 
Et af spørgsmålene lød: 
“Hvad sagde den engelske statsminister Chamberlain, da han vendte hjem til England efter et 
møde med Hitler i 1938?” 
 
En af vore elever, som sidder dernede med hvid hue, har svaret: 
“Ich bin ein Berliner” 
 
Ja, så må man godt grine lidt, fordi vi som ældre generationer føler, at det må de da vide… 
 
Men forhåbentlig ved I, studenter og HF’ere noget andet, for dannelse er ikke som tidligere et 
statisk begreb; dannelse er som hele vores tilværelse - i denne del af verden - blevet 
dynamisk. 
 
Dannelsesbegrebet ændres, vidensmængden ændres, og det skyldes, at vi lever i et samfund 
uden grundlæggende sikkerhed: alt kan være anderledes, alt kan forandres, og den enkelte 
kan altid gøre noget andet. 
 
En sådan tilstand kaldes med et moderne ord Kontingens. 
Det er udtryk for en frihed, der ustandselig tvinger til valg, som indebærer en risiko; for valget 
kunne altid have været anderledes. 
 
Her ligger måske forklaringen på, at I unge i mange tilfælde vælger ikke at vælge - netop i 
erkendelsen af, at den frihed, vores samfund giver jer, bliver for uoverskuelig.  
Dermed skabes der også en ny form for polarisering. Nu bliver det ikke så meget økonomi, 
uddannelse og alder, der skaber forskelle i samfundet, men mere om man tør benytte de 
mange muligheder, tiden giver. 
 
Problemet med dannelse i dag er, at den nuværende vidensmængde og 
omsætningshastigheden for viden langt overskrider samfundets kapacitet.  
Intet pensum, intet fag kan i dag autoritativt længere rumme eller repræsentere samtidens 
viden.  
 
Karl Marx - har det nu vist sig - fik ikke ret i særligt meget.  
Som Folketingets tidligere formand socialdemokraten Erling Olsen engang sagde: Vi har meget 
tilbage fra Marx, men vi har ikke meget tilovers for ham”.  
Men netop i spørgsmålet om udviklingen af dannelse og viden rammer Marx måske ret med 
følgende citat om fremtiden - dvs. vores tid:  



”Alt fast og solidt fordufter, alt helligt bliver klædt af, og menneskene bliver endelig tvunget til 
at se nøgternt på deres egen stilling i tilværelsen”. Citatet er hentet fra det kommunistiske 
manifest fra 1848. 
 
Nu har jeg næsten gjort dannelse til noget svært og farligt, men det er det jo ikke.  
“Dannelse er evnen til at udvikle opmærksomhed”, sådan definerede forfatteren Goldschmidt 
sin dannelsesopfattelse midt i sidste århundrede, og så nærmer vi os skolens opgave.  
 
Vi skulle gerne have lært jer IKKE at gå igennem tilværelsen med skyklapper, men at blive 
nysgerrige, opfatte hvad der sker, tage stilling til det og handle. 
 
I ordet dannelse ligger jo sidste del af ordet uddannelse, og uden uddannelse ingen dannelse 
og uden dannelse intet menneske, hvis man skal tro den tyske filosof Kant, som i slutningen af 
1700-tallet definerede mennesket på følgende måde:  
“Mennesket bliver kun menneske gennem uddannelse. Det er alene, hvad det er, gennem 
uddannelse.” 
 
Se nu har vi her i gymnasiet og på HF ikke alene gjort jer dannede, vi har, hvis vi skal tro 
Kant, også gjort jer til mennesker, og højere kan man jo næsten ikke nå, selvom den hvide 
hue og champagnen nemt får jer til at føle jer overmenneskelige. 
 
Så nu vil jeg sende jer ud med et citat fra Adam Oehlenschlägers digt Vaar-sang:  
 
“O pige! Søde pige! 
Nu har jeg lukt min bog. 
Jeg sidder ej og stirrer 
mer i det gamle sprog; 
Det liv som der jeg finder 
det blomstrer ude nu. 
Ak, kom min elskerinde! 
Hvor længe tøver du?” 
 
Bogen er lukket,  
Livet venter på jer, 
vær lige glade med, om I blev dannede nok, 
dan jer selv, 
dan jeres mening, 
dan jeres egen dannelse 
men brug af det gods, I har fået med fra os. 
 
Til lykke med jeres eksamen 
til lykke med jeres billet til fremtiden. 
 


