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Kære studenter og hf’ere 
 
Jeg har 6 venner på facebook. Det er da bedre end ikke at have nogen….  
 
Hvorfor tjekker vi vores facebook flere gange om dagen? Det gør vi, fordi vi vil ses – derfor 
spørgsmålene:”Hvor mange venner har du på facebook?” ”Var du til audition i X-factor?”   
Mulighederne for synlighed er utallige i den medieskabte og virtuelle virkelighed.  
Vi vil alle ses, at blive overset er det værste - med mindre man er Harry Potter og har taget 
sin usynlighedskappe på. Men det er en falsk og overfladisk synlighed, men desværre også en 
synlighed, vi alt for ofte lader os forføre af.  
 
Ægte synlighed bygger og anerkendelse hænger sammen. Det handler om at blive anerkendt 
for det vi er værd, det handler om, at andre er klar over, hvad vi er værd – det så vi som 
temaet i forårets arbejdskonflikt. 
Vi bliver vrede, når vi oplever, at andre behandler os, som om vi var mindre værd, vi bliver til 
gengæld stolte, når vi bliver anerkendt for det, vi virkelig er værd. 
 
I dag har I studenter og hf’ere derfor al mulig grund til at være ægte stolte over jer selv. I er 
blevet anerkendt, af censorer, af eksaminatorer, af jeres kammerater, af jeres familier. I har 
vist jeres værd, og det er ikke gået ubemærket hen, og hvis nogen alligevel ikke skulle vide, 
at I er blevet studenter, så bærer I den hvide hue og får anerkendende smil fra dem, I møder. 
Om 14 dage pakker I huen væk, men I kan gøre det med bevidstheden om, at det I gjorde her 
på EG blev set, hørt og anerkendt – derfor er det så vidunderligt at blive student. 
 
Ægte synlighed, ægte anerkendelse handler også om at blive i stand til at gøre en forskel. At 
ville noget med sig selv, at ville noget med andre, at ville noget med verden. Det handler om 
at kunne stille de rigtige spørgsmål, at turde stille de rigtige spørgsmål. Det er det der har 
været gymnasiets opgave, men hvis gymnasiet kun har givet jer svarene, så har vi fejlet. ”Der 
står skrevet…” er den farligste start på en sætning, der findes, og så er det lige meget om det 
er i Biblen, Koranen eller en tilfældig lærebog. 
 
Jeg er sikker på, at I alle sidder med spørgsmål, der rækker ud over jer selv. Og ikke alle 
spørgsmål har et umiddelbart eller entydigt svar, men de skal stilles, for det er spørgsmålene, 
der forandrer verden: 
• Hvorfor skal unge danske soldater dø i Afghanistan? Og hvorfor fortrænger vi det? 
• Hvorfor har kulturer og religioner så svært ved at mødes?  
 
Jeg kunne blive ved, og hvor mine spørgsmål slutter, tager jeres over. Og hvis der ikke findes 
et svar, så vær med til at gøre spørgsmålet overflødigt – det er jeres personlige ansvar. 
 
Men begrebet ansvar har fået mange betydninger: 
”Jeg køber økologiske æg” – Jo, det gør jeg også, men udsagnet er udenrigsministerens svar 
på spørgsmålet: ”Hvordan tager du personligt ansvar?” En række kendte mennesker 
formulerede for 1 måned siden deres ansvarlighed.  
”Jeg slukker lyset i ministeriet”, sagde Bertel Haarder.  
 
Spørgsmålene kom på baggrund af regeringens kampagne for at danskerne skal tage mere 
personligt ansvar. Man har derfor nedsat et ”ministerudvalg for Personligt Ansvar”. 
  



Nu kan vi godt grine lidt af politikernes svar som i mediernes sædvanlige forkortning af 
virkeligheden kommer til at fremstå som tåbelige, men spørgsmålet om, hvad der er vores 
personlige ansvar er relevant nok.  
Hvad er mit ansvar, hvad er dit ansvar, hvad er Statens ansvar? Sagt lidt pompøst:  
”Det er centralt for hver af os at huske, at enhver medborgers passivitet, ligegyldighed og 
ansvarsløshed påvirker kvaliteten af det liv, de mennesker vi omgås, får. Det påvirker vores 
fælles hverdag og i sidste ende det fællesskab og det samfund, vi skal udvikle. ” 
 
Problemet er imidlertid, at det ikke er en kommission nedsat af regeringen, der skal stille 
spørgsmål og give svar om personligt ansvar. Det skal komme fra os selv. Det personlige 
ansvar skal aldrig defineres, udliciteres eller styres af staten – det er mit, det er dit, det er 
jeres - og ingen andres. 
 
Jeg fortæller nogle gange historien om en mand, der lænede sig op af en mur. Pludselig kom 
der et jordskælv, muren begyndte at falde sammen, og mursten dryssede ned rundt om ham.  
Hvad skulle manden gøre? Klage over byggesjusk?, Fortvivle over, at det altid var ham det gik 
ud over? Eller se at komme væk i tide? 
 
Historien gentog sig som virkelighed sidste år ved skriftlig eksamen. En fortvivlet elev stod 
foran mig lige inden eksamen skulle starte, hans verden var brudt sammen, for som han 
sagde: ”Min mor har ikke lagt mit printerkabel ned i min taske”. Jeg kunne ikke lade være med 
at grine af den stakkels elev og fortalte alle i lokalet historien. Jeg forventede et latterbrøl – 
det kom ikke, der blev helt stille…… og jeg kunne læse i manges øjne, at her havde ”mor” ikke 
levet op til det de mente, var hendes personlige ansvar. Måske er det derfor, jeg næsten altid 
begynder et svar med: ”Hvad har du selv gjort?”   
 
Bag det lidt rå spørgsmål - og sagt med et smil - ligger mit personlige ansvar – ansvaret for 
jer.  
Mit ansvar, gymnasiets ansvar er jo netop at lære jer at tage ansvar, at tage stilling, at give 
jer handlemuligheder, at præsentere jer for værdier, viden, kultur, at opøve jeres evne til at 
skille skidt fra kanel, at frigøre jer og udvikle jer, så fremtiden er en mulighed og ikke en 
trussel – når mor ikke er med. Det handler om at gøre jer synlige i verden, det handler om at 
gøre jer i stand til at se verden på den rigtige måde.  
Men hvad er det for en verden og en fremtid jeg om lidt skal sende jer ud til? Og har vi gjort 
det godt nok? Vi har prøvet, Undervisningsministeriet har prøvet: 
 
”Med forudsigelser prøver mennesker at mindske uvisheden om fremtiden, så de kan handle 
bedre i nutiden”. Sådan starter årets opgave til studenterne i almen studieforberedelse.   
 
En cd-rom fyldt med hele og halve sandheder satte fokus på beskrivelsen af fremtiden gennem 
tiderne.  
I har lavet synopser, I har alle været til eksamen i AT, I har alle været tvunget til at forholde 
jer til fremtiden og de måder vi forudsiger den på afhængig af, hvor vi placerer os inden for de 
forskellige fagområder, og I har gjort det rigtig godt! Selvstændigt, med overblik, engageret.  
Og I ´har gjort det på trods – på trods af at være de første studenter efter reformen, på trods 
af at alt var nyt for alle, på trods af afstanden mellem undervisningsministeriets embedsmænd 
og gymnasiernes virkelighed. Det viser jeres potentiale, så hvis jeg skulle komme med en 
forudsigelse skulle det være: ”Når de første studenter efter gymnasiereformen kan så meget, 
så er det ikke klimapaneler, Al Gore og Al Queda der vil sætte fremtidens dagsorden, så er det 
jer!” 
Men hvorfor skal man også være uvis på fremtiden, som formuleringen i AT-opgaven lyder. 
Måske fordi den er skrevet af en kedelig gammel embedsmand i et støvet ministerium langt fra 
virkeligheden og repræsenterende en traditionel tænkning om det ukendte som det farlige. Så 
hellere den spontane oplevelse:   



”Pludselig befandt vi os midt i et overraskende landskab: Lysende, hvide sandbakker til alle 
sider, vindblæste, små træer der stod og vred sig under den åbne himmel. Vi hev frydefuldt 
efter vejret, som om vi dykkede op efter luft efter alt for lang tid under vandet.” 
Sådan indleder Naja Marie Aidt novellesamlingen ”Bavian”, som hun fik Nordisk Råds 
litteraturpris for i år.  
 
Det er ikke mere end 3 måneder siden alle jer studenter og hf’ere sad i dette rum og lyttede til 
hende. Fascineret over en kunstner, et nærvær, en indlevelse og en tilgang til tilværelsen til 
voksenverdenen ”Vær ikke frygtsom, det er barndommens musik der spiller dig et puds”, 
sagde hun til jer i et af sine digte. 
  
Hun talte jeres sprog, var uakademisk, var grænseoverskridende mellem genrer og medier. 
Hun repræsenterede forudsigelsen af fremtiden - ikke utopien, ikke dystopien, men den 
fremtid som opstår, når man blander fortidens mangler og kvaliteter med fremtidens 
muligheder og trusler. 
 
Filosoffen Lars Henrik Schmidt udtalte for nylig: ”Vi kommer mere og mere til at leve i et 
nypuritansk samfund, hvor vi vogter på hinanden i stedet for at puste til hinandens glæder. Vi 
er optaget af, hvad andre gør forkert i stedet for at se på, hvad andre skaber af muligheder for 
os”.  
 
Der er kun jer studenter og hf’ere, der kan gøre den forudsigelse til skamme – derfor: 
Om lidt går I ud af de gule døre, jeg går ikke med, jeres lærere går ikke med, far og mor står 
og vinker når vognene kører. Se på hinanden, se på de muligheder I hver især har, tro på jer 
selv, vær tro mod jer selv og jeres fællesskab. Det er jeres fremtid, men glem ikke 
barndommens musik,  
 
- og venner er ikke noget man kun har på facebook. 
  
Til lykke med eksamen. 


