
Gymnasiereform vil vanrøgte
de uløselige tilværelsesproblemer

af  Lærke Grandjean

Regeringens gymnasieudspil har trukket mørklægningsgardinerne ned for almen dannelse
og  tilværelsesoplysning  i  gymnasiet.  Tekniske  kompetencer  og  karriereuddannelse  har  i
stedet fået vind i sejlene, og gymnasiefag som arnesteder for indholdsmæssig dybde lægges
lige så stille øde.

Undervisningsminister  Ellen Trane Nørby (V) vil  nedlægge historie,  oldtidskundskab og
religion for at inkludere dem i  en stor,  diffus  faghistorisk-humanistisk faggruppe,   som det
hedder  i  regeringens  udspil.  Målet  skulle  være  at  sætte  fokus  på  "elevernes  innovative,
digitale og globale kompetencerder." Dermed er bolden givet op til afskaffelse af  almen
dannelse i gymnasiet til fordel for en såkaldt moderne digital kultur.

Som klare tegn på afskaffelsen er sammenlægningen af  de tre nævnte fag, hertil kommer et
grundlæggende instrumentelt syn på kultur med fokus på, hvad et fag kan bruges til  og
hvilke synlige kompetencer, der kan opnås. Litteraturen skal eksempelvis ud af  sprogfagene,
så sprog reduceres til rene kommunikationsfag.

Jeg  vil  her  i  artiklen  anfægte  grundsynet  i  regeringsudspillet,  inspireret  af  filosoffen og
teologen K.E. Løgstrup, der i sin forelæsning  Skolens formål  på Danmarks Lærerhøjskole i
1981 kritiserede sin tids grundlæggende naturvidenskabssyn på skole og kultur. Han så en
alliance mellem naturvidenskab og teknologi udmøntet i en foruroligende teknisk kontrol-
og garantimani, og min påstand er, at manien er fortsat ind i dette århundrede og har nået
sit  foreløbige  højdepunkt  i  Ellen  Trane  Nørbys  gymnasieudspil  med  indholdstømte
kompetencer, som skulle kunne garantere en digital og global ny-kultur.

Filosofisk og pædagogisk set er det ikke muligt at udskrive kontrol- eller garantibeviser for
opnåelse  af  en  elevs  læring  eller  skolens  formål.  Skolens  fag  har  at  gøre  med  selve
tilværelsens  mangfoldighed  og  livets  mange  "uløselige"  problemer.  Skoleformålet  skal
derfor, med K.E. Løgstrup, være at

oplyse om den tilværelse vi har med og mod hinanden, oplyse om samfundets indretning og historiens
gang, om naturen vi er indfældet i med vort åndedræt og stofskifte, om universet vi er indfældet i med
vore sanser.

At holde skole har generelt set (altså både i folke- og gymnasieskole) for K.E. Løgstrup ét
grundlæggende formål: tilværelsesoplysning.



Uddannelse i skolen er et afkast, som tilværelsesoplysningen giver. Ophøjer vi uddannelsen til at
være skolens hovedopgave, glider også de største vanskeligheder ved at holde skole lige så stille ud af
synsfeltet.

Sådan udtrykte K.E. Løgstrup det  for  35 år  siden.  Og ligesom man siden oldtiden har
kæmpet for idealet om skolen som et fristed for frie mennesker til sammen at finde ud af
tingene, har man til  alle tider måttet kæmpe for at stå fast på,  at skolen har et  alment
oplysende  formål.  Man kan og skal ikke reducere skolens formål til at være  uddannelse,
som belejligt kan bruges af  politisk magthavende til at styre skolen, så den matcher tidens
trend  -  hvis  man altså  stadig  ønsker,  at  skoleformålet  skal  dreje  sig  om de  universelle
værdier: åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Men disse universelle værdier er ved at afgå ved døden, set i lyset af  OECDs og PISAs
ønske  om  at  ensrette  de  enkelte  landes  uddannelsessystemer  til  at  være  kontrol-  og
garantibaserede.  I  Danmark  se  det  ud  til  at  være  politisk  legitimt  at  tilsidesætte  alle
filosofiske og pædagogiske argumenter for i stedet med "objektive" naturvidenskabelige og
tekniske metoder at forsøge at kontrollere og garantere, hvad gymnasieeleverne skal og kan
lære. Det hule og intetsigende mantra i gymnasieudspillet, "innovative, digitale og globale
kompetencer", nærmer sig totalitære dessiner.

Med  politisk  styrede  argumenter  flytter  man  fokus  fra  det  dannelsesmæssige  indhold  i
fagene til målbare karrierekompetencer ud fra ønsket om at understøtte effektiv udnyttelse
af  menneskelige ressourcer og fremme gymnasieelevernes digitale og globale jobmuligheder.
Den tekniske kontrol- og garantimani, der er muliggjort af  alliancen mellem naturvidenskab
og teknologi, ophøjer  uddannelse  på  oplysningens  bekostning, og i løbet de 35 år, der er
gået siden K.E. Løgstrups forelæsning,  har denne mani med tsunamiagtig styrke hærget
Danmark.

I det netop udmeldte regeringsudspil om en ny gymnasiereform er skolen endeligt reduceret
til at være konkurrencestatens uddannelsespolitiske svar på erhvervslivets evige ønske om
effektiv vækst.

Formålet  er,  at  gymnasieeleven  bliver  "mere  klar  til  at  være  studerende,  arbejdstager,
iværksætter  og  medborger  –  både  i  en  dansk,  europæisk  og  global  sammenhæng",  og
sammen  med  slagordene  "innovative,  digitale  og  globale  karrierekompetencer"  kan
uddannelse   ikke  mere  ses  som  et  afkast  til   tilværelsesoplysning,  men  som  skolens
hovedopgave. Skolens formål defineres nu af  politisk bestemte værdier om tilpasning til
globaliseringens  konkurrencestatstænkning,  og enhver  filosofisk-pædagogisk  indsigelse  er
fejet ind under gulvtæppet.

Ligesom folkeskolereformen, der blev vedtaget i 2013, er udspillet  til  gymnasiereformen
snydt ud af  næsen på alliance-monsteret: Naturvidenskab og teknik. Pisken svinges over
almendannende  tilværelsesoplysning,  som  ligger  døende  på  slagmarken,  mens  de
karrierekompetente  folkeskoleelever  og studenter  med garantibeviser  på  deres  "tællelige,



kontrollerbare viden og effektive læring" troner på sejrsskamlerne.

Men er der ikke andre muligheder? Løgstrups svar ville være: "Jo, hvis vi ser de 'uløselige'
problemer i øjnene, altså livet selv."

Risikoen for,  at  det  ikke lykkes for skolen  at  bibringe eleverne viden og indsigt,  er  et
grundvilkår;  ligeså  er  uforudsigelighed  et  grundvilkår  i  den  menneskelige  tilværelse.
Livsfænomenerne  risiko,  uforudsigelighed  og  "uløselige"  problemer  kan  og  skal  man  i
folkeskolen og gymnasieskolen – helt modsat at vanrøgte dem – imødekomme og tage vare
på. Hvis man altså har et ønske om, at skolen skal være et fristed for frie mennesker til
sammen at finde ud af  tingene. Og hvis man altså har et ønske om, at lytte til filosofisk-
pædagogisk indsigt – i stedet for manisk at følge i de politisk opportune vildspor.

K.E. Løgstrups pointe er, at det skaber ufrihed og afstand til livet, hvis man isolerer en
objektivt forstandsbaseret viden, naturvidenskaben, fra en personlig erfaret fornuftsbaseret
indsigt, kunstarterne og den humanistiske videnskab. Han forklarer:

I  sin  naturvidenskabelige  undersøgelse  af  naturen  udelukker  naturvidenskabsmanden
undersøgelsens subjekt fra den natur han undersøger. Med sin person træder han tilbage og bliver til
en tilskuer, der ikke hører med til verden, der ved denne fremgangsmåde bliver til en objektiv verden.

Men med et sådan forsøg på at blive en objektiv beskuer af  verden bliver bevidstheden
fremmed for sig selv; der er ingen plads til den.

Holder  vi  nu  den  kendsgerning,  at  bevidstheden  ikke  hører  med  til  det  fysiske  verdensbillede,
sammen med, at fysik er viden om den egentlige virkelighed, så er vi blevet væk.

Hvis vi fortsat vil søge efter, hvem vi er som mennesker – og altså ikke ønsker at "blive
væk"  for  os  selv,  som  K.E.  Løgstrup  advarer  om  –  skal  vi  stoppe  vanrøgten  af  de
"uløselige"  problemer,  vi  skal  med  andre  ord  forstå,  at  skolens  formål  er
tilværelsesoplysning.

Oversat til  nutidens gymnasiereform-udspil  skal  man glemme alt  om den anti-dannende
såkaldte "innovative, digitale og globale kompetencekultur". Man skal glemme alt om at tage
litteraturen  ud  af  sprogfagene  og  stoppe  tanken  om at  ødelægge  de  tre  dannelsesfag:
oldtidskundskab, historie  og  religion  ved at sammenlægge dem.

Helt  modsat  gymnasieudspillets  problem- og livsfornægtende kompetencekultur  skal  der
værnes om den almene faglighed og dannelse,  der  i  dybden belyser  evige menneskelige
spørgsmål og problemer, fortæller om vores kulturoverlevering og indvier os i hinandens tro
og overbevisning; hvis vi altså vil søge andre muligheder end den aktuelt politisk opportune:
At misbruge gymnasieskolen politisk til at ophøje et teknisk-naturvidenskabeligt grundsyn,
hvor mennesket er i fare for helt at "blive væk."
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