
 

Har vi glemt dannelsen? 

Den danske ungdomsskole fylder 75, og det blev blandt andet fejret med en 

sindssygt spændende dag under titlen ”Har vi glemt dannelsen?”.  

Jes Stein Pedersen, litteraturredaktør på Politiken, var ordstyrer for dagen og 

han startede ud med at spørge:  

”Hvis dannelse er at forberede de unge til fællesskab - hvad er 

det så vi klæ’r dem på med?” 

Med sådan et spørgsmål var der lagt op til dagens dygtige, spændende, 

professionelle og ikke mindst drevne oplægsholdere. I fokus var, hvordan vi 

ser på dannelse især i forhold til unge. Da vores projekt netop arbejder med 

unge, var der mange guldkorn at hente. Dagen styrkede os i, at et format med 

begrænsninger og klare linjer er vigtigt, men også at der skal være rum til 

kreativitet, individualisme og at lytte til den enkelte elev. Det lyder måske 

modstridende, men det er det i virkeligheden slet ikke.  

Peter Pannula Toft fra KL sagde, at vi stadig har rum til dannelsen, men vi skal 

ændre, den måde unge opfatter sig selv i samfundet på. Han mener, at et 

dannelsespersketiv bør være, at man er en del af et fællesskab, det være sig 

socialt som demokratisk og arbejdsmæssigt, hvor man har en følelse af at 

samarbejde og bidrage. Det kan vi blandt andet gøre ved at vise de unge hvad 

de konkret kan bruge deres færdigheder til. De skal have jord under neglene. 

De skal forstå at det de lærer, faktisk gør dem gavn.  

 

 



 

 

 

Det ledte meget godt over i en det Annette Vilhelmsens far altid har sagt til 

hende: 

”Du skal kunne klare dig 

-Ikke hvis det går galt, men når det går galt.” 
Selv sagde Annette Vilhelmsen, at vi lige nu motiverer unge ved at sige, at de er 

en arbejdskraft for samfundet. Vi burde imidlertid sige, at de er mere og andet 

end deres arbejdskraft, og netop derfor vil vi gerne have dem med i det 

arbejdende fællesskab.  

Kampen om dannelsen var hvad Stefan Hermann havde fokus på, og hvordan 

de to generaliserede modpoler egentlig kæmper om præcis det samme. Han 

sagde, at i forhold til unge skal vi være tydelige med at vise, hvad vi vil. Og når 

vi er det så kommer der en fin ligning ud af det: Mit mål + dit mål = formål. 

Per Schultz Jørgensen var også taler, og med sådan en mand på plakaten var vi 

allerede imponeret. At hans oplæg ”Hvordan styrker vi unges 

karakterdannelse” tilmed var lærerigt og brandgodt, gjorde kun indtrykket af 

ham bedre. Per talte om, at vi skal skabe normer og rammer for de unge, men 

også inddrage dem i denne proces, så de føler et ejerskab af disse normer. Vi 

skal fokusere på processen og ikke resultatet, og så skal vi faktisk også selv, 

såvel som de unge, tage del i denne proces. Så gav han os en anekdote om et 

barn, som bærer sin egen pose, mens moren bærer to poser. Barnet siger så, ay 

det vil bæres, hvortil morens svar er:  

"Jeg forstår godt du er træt, men jeg kan ikke gøre det for dig, 

for jeg er også træt, og det er din opgave, så lad os sammen 

tage et hvil og sig så til når du er klar.” 

Ved at gøre dette holdt moren fast på de regler, der var sat: Du skal bære din 

egen byrde. Hun lærte derved sit barn, at man skal gøre sit eget arbejdet for det 

er kun en selv der kan gøre det. Det er en bjørnetjeneste at overtage barnets 

byrde oven på sin egen. Hvis hun havde båret barnet eller bare barnets pose , 

havde hun i stedet sagt: “Du skal ikke klare det selv, så det gør jeg for dig.”  Vi 

skal styrke unges selvværd, hvilket er noget kun individet selv kan give sig selv. 

Men hvis vi giver dem selvtillid og troen på egne kompetencer, så er vi allerede 

godt på vej. Vi må lære unge, at de selv skal bære posen.  

Jeg føler, jeg har lært rigtigt meget, og det skal helt klart reflekteres ind i vores 

projekt.  

/Josephine 


