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PROJEKTUDVIKLING 

Dorthe Jørgensens kommentarer til projektet ”Almendannelse i gymnasiet” på H.C. 

Andersen Fondens uddannelsessymposion den 9. november 2016 

 

 

A: 10-minutters præsentation af projektet ”Almendannelse i gymnasiet – et forskningsprojekt 2017-

2019” ved projektets tovholder.
1
 

 

B: 20-30 minutters ’anmeldelse’ af projektet ved Dorthe Jørgensen. 

 

C: 20 minutters diskussion af projektet under deltagelse af øvrige deltagere. 

 

 

B: ’Anmeldelse’ af projektet ved Dorthe Jørgensen 

 

Jeg vil afstå fra at evaluere projektet, og jeg vil ikke kommentere hverken tidsplan eller budget. 

Det er op til H.C. Andersen Fonden at afgøre, om den vil yde støtte og med hvor mange midler. 

Så i stedet for at forholde mig normativt til projektet, vil jeg forholde mig kreativt til det: Jeg vil 

forsøge at bidrage til dets videreudvikling. 

 

Kortlægning og gentænkning 

Da jeg læste projektbeskrivelsen, hæftede jeg mig ved de to ord ’kortlægge’ og ’gentænke’. 

I vil kortlægge, hvordan der i dag arbejdes med almendannelse i gymnasieskolen. 

Og I vil gentænke tanken om, hvad der kan forstås ved almendannelse, og hvordan den kan 

praktiseres i dag. 

 

Det lyder meningsfuldt, men jeg ser en risiko for, at de to dele falder fra hinanden. 

Ikke fordi der mangler empiri i del 2 (hvilket ellers ville være automatkritikken anno 2016), men 

fordi der potentielt mangler tænkning i del 1  

– og i så fald mangler der både det, der kan samle, og det, der kan løfte kortlægningsdelen samt 

skabe en naturlig overgang til gentænkningsdelen. 

                                                           
1
 Sidehenvisningerne nedenfor er til den udfoldede version af projektbeskrivelsen, dvs. den, der er 4 sider lang og også 

omfatter et økonomiafsnit. 



2 
 

 

Jeg mener: Kortlægning er udmærket, men bliver scientistisk, hvis den ikke også omfatter 

fortolkning. 

Og fortolkning af det kortlagte kræver medtænkning af et idéniveau, som jeg ikke kan få øje på i 

jeres beskrivelse af kortlægningsarbejdet. 

 

Hvordan vil I kortlægge? 

Jo, to gange vil I besøge otte skoler for at drøfte og observere, hvordan de praktiserer 

almendannelse, og hvilke tanker/traditioner, der ligger bag. 

Men hvordan skal disse drøftelser og observationer foretages?  

Det er det sædvanlige metodologiske spørgsmål. 

Hertil kommer et andet og mere filosofisk spørgsmål, som jeg vil vægte mere, fordi det har 

betydning for det, jeg før påpegede: 

Hvordan vil I bearbejde materialet fra drøftelserne og observationerne?  

Jeg mener ikke bare, hvilken metode vil I drage i anvendelse.  

Mit spørgsmål handler derimod om, hvilken dannelsesforståelse – hvilken idé om dannelse – I vil 

foretage jeres bearbejdning i lyset af. 

 

Dette spørgsmål rejser jeg ud fra den betragtning, at kortlægningen ikke kommer til at inkludere 

fortolkning, hvis ikke I har en idé om dannelse, i lyset af hvilken I fortolker. 

Og ud fra den betragtning, at det ikke er hensigtsmæssigt at ville afstå fra at formulere nogen idé, 

fordi man ikke vil være normativ. 

For en eller anden forestilling om dannelse vil I so wie so være styret af, og hvis I skal lykkes med 

at fortolke jeres materiale frem for bare at samle data og danne subjektive meninger, bliver I nødt til 

at gøre jeres egen dannelsesforståelse klart for jer selv. 

 

Det, jeg appellerer til, er med andre ord integration af et element af filosofisk tænkning allerede i 

del 1. 

 

Det hidtil sagte hænger sammen med endnu en iagttagelse under min læsning af 

projektbeskrivelsen, nemlig at I kommer vel hurtigt fra første til anden pind i jeres beskrivelse af 

kortlægningsarbejdet (s. 2).  
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Skal der ikke samles op på det arbejde, der er beskrevet i første pind? 

Hvilket egentlig ’blot’ er en anden måde at efterlyse det fortolkningsarbejde, jeg nævnte før.  

Hvis ikke der skal samles op, er det svært at se, hvordan det arbejde, der er beskrevet i pind nummer 

to, skal kunne lykkes.  

Det er svært at se, hvordan det skal være muligt at bevæge sig meningsfuldt fra kortlægning til 

eksperimenteren og videre til gentænkning uden en fortolkende bearbejdning af det med 

kortlægningen indhøstede. 

 

Hvad jeg har sagt indtil nu aktualiseres i høj grad, når jeg læser videre i projektbeskrivelsen, dvs. 

når jeg på s. 3 fordyber mig i jeres beskrivelse af det, I kalder den eksperimenterende fase. 

Allerede i første pind i denne beskrivelse handler det om at sætte skolerne i gang med at udvikle 

nye måder at tænke og praktisere almendannelse. 

Dette skal ifølge beskrivelsen ske på baggrund af den forudgående kortlægning, der imidlertid kun 

er beskrevet som en kortlægning af status quo, dvs. hvad man hidtil har forstået ved almendannelse, 

og hvordan man hidtil har praktiseret den. 

Og hvordan skal lige netop noget sådant kunne sætte skolerne i gang med og give dem grundlag for 

nye måder at tænke og praktisere almendannelse? 

 

Hvis derimod der allerede under kortlægningsarbejdet har fundet en fortolkning af det kortlagte 

sted, hvilket som sagt forudsætter en afklaring hos jer af, hvad I forstår ved almendannelse, dvs. en 

artikuleret idé om almendannelse, og hvis kortlægningsarbejdet således ikke bare er resulteret i en 

redegørelse for ”state of the art”, men også er resulteret i nogle konturer (som minimum) af et 

opdateret begreb om almendannelse – så vil skolerne have noget (eller i hvert fald mere), der kan 

sætte dem i gang med selv at bidrage både refleksivt og praktisk til en sådan opdatering. 

 

Hvad angår resten af jeres beskrivelse af arbejdet i den eksperimenterende fase, kan jeg i øvrigt 

gentage en god del af det, jeg sagde i forhold til beskrivelsen af arbejdet i kortlægningsfasen:  

Hvor er fortolkningsdimensionen? Hvordan vil I bearbejde det samlede materiale? I lyset af hvilken 

eller hvilke ideer vil I fortolke det – så I undgår henholdsvis gold scientisme og plat subjektisme? 

 

Jeg konstaterer alt i alt, at skolerne meget hurtigt bliver sat i gang med gøren, og at der ikke er 

inkorporeret meget tænkning i samme gøren, som dermed risikerer at blive hovedkulds. 
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Hvilket ikke letter arbejdet for jer selv, tværtimod, og det kan også medføre, at projektets 

forskellige dele falder fra hinanden. 

 

I den eksperimenterende fase er den helt store risiko, at resultatet pga. de ovenfor beskrevne 

mangler, ikke bliver innovativt (kvalitativt betragtet!), men reelt blot reproducerer status quo. 

Noget sådant er det selvsagt vigtigt at undgå, både fordi det samlede arbejde dermed vil være 

nytteløst, og fordi det vil gøre det umuligt for jer at løfte den opgave, der i sidste ende er jeres, og 

som på s. 3 er beskrevet i to pinde under titlen ”Den formidlende og sammenfattende fase”: 

”Forskerne udvikler på baggrund af projektets undersøgelser og eksperimenter, et bud på, hvordan 

man kan tænke og praktisere almendannelse i dag, som både trækker på eksisterende traditioner og 

tænker nyt i forhold til fremtidens gymnasium i det senmoderne.” 

 

H.C. Andersen 

Der er ikke noget krav om, at et H.C. Andersen Fond-støttet projekt skal være et decideret H.C. 

Andersen-projekt. 

Forbindelsen til H.C. Andersen kan være af en mere abstrakt karakter. 

I Fondens formålsbeskrivelse står der således om uddannelsessporet, at: 

”[…] H.C. Andersen Fonden [søger] at fremme uddannelser, hvis undervisning i, om eller med H.C. 

Andersen lægger vægt på et eller flere af følgende værdiord”, hvorefter er nævnt: 

”Mønsterbryderen”, ”Mødet med det andet”, ”Fantasi og skabertrang” samt ”Stræben efter indsigt i 

det, der er større end én selv”. 

 

Alligevel er det min vurdering, at projektets forbindelse til H.C. Andersen er løs.  

Den er mere løs, end den behøver at være for sådan et projekt, og den er tilmed unødvendigt løs. 

Ikke blot er H.C. Andersen ikke nævnt med et ord i beskrivelsen, men det er Fondens værdiord 

heller ikke. 

Ikke engang indhold fra værdiordspapirets beskrivelse af værdiordenes betydning er medtænkt i 

projektet, om så bare på en abstrakt og overordnet måde. 

Der er faktisk slet intet i projektbeskrivelsen, som indikerer, hvorfor det skal realiseres i H.C. 

Andersen Fondens regi – til forskel fra en hvilken som helst anden fonds regi. 

 

Samtidig savner man også et specifikt fokus i projektet. 
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Det beskrevne formål, nemlig at kortlægge og gentænke, hvordan man kan arbejde med 

almendannelse i gymnasiet, er meget bredt og særdeles overordnet. 

Der kan ligge så meget forskelligt i dette at ville foretage en sådan kortlægning og gentænkning. 

Og det bliver ikke præciseret særligt nøje, hvad der i den planlagte udførelse af projektet nærmere 

bestemt vil ligge i det, eftersom projektbeskrivelsen er af en relativt yderlig karakter. 

Den handler mere om den praktiske ramme, endog mest om denne rammes kvantitative aspekter 

(tre forskere, otte gymnasier, styregruppens sammensætning, antal besøgsrunder osv.), end om den 

indholdsmæssige side af det planlagte arbejde, jf. mine tidligere kommentarer til ’kortlægning og 

gentænkning’. 

 

Begge disse problemer, både den manglende forbindelse til H.C. Andersen eller hans værdiunivers 

og det manglende fokus, kan der imidlertid gøres noget ved og måske endda i ét og samme greb. 

En tættere forbindelse til det værdiunivers, H.C. Andersen Fonden selv har beskrevet, vil i sig 

selv kunne give mere fokus i kortlægningen og gentænkningen af, hvordan man kan arbejde 

med almendannelse i gymnasiet. 

 

Værdiordene ”Mønsterbryderen”, ”Mødet med det andet”, ”Fantasi og skabertrang” samt ”Stræben 

efter indsigt i det, der er større end én selv” rummer mange muligheder for noget sådant. 

Blot ved at læse Fondens beskrivelse af de nævnte værdiord, ser jeg en række løsningsmuligheder. 

Jeg kan ikke komme omkring dem alle her, så jeg vil fokusere på en enkelt af dem i det håb, at den 

kan optræde med eksemplarisk status og således også åbne for refleksion over andre muligheder. 

 

Jeg vil fokusere på værdiordene ’Mødet med det andet’ og inddrager i samme forbindelse H.C. 

Andersens rejseskildringer. 

Under sin beskrivelse af værdiordene ’Mødet med andet’, skriver Fonden: 

”H.C. Andersen begav sig ud på adskillige rejser – både i bogstavelig og overført betydning. 

Nysgerrigt, videbegærligt og søgende bevægede han sig udad for at møde det fremmede og ukendte, 

drevet af en stærk forhåbning om eksistentiel berigelse. Fagligt bevægede han sig ligeledes ud på 

andre boldgader end de sædvanlige. Ganske vist var han grebet af fantasi og fiktion, men han var 

også optaget af eksakte videnskaber om natur og teknik. På samme overskridende måde var han 

både optaget af at undersøge det, der hører den helt nære erfaringsverden til, og af at granske de 

dimensioner, der rækker ud over den verden, vi umiddelbart mener at kunne sanse.” 
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H.C. Andersen skrev mange og forskelligartede rejseskildringer.  

Der er de fem egentlige rejsebøger skrevet i 1831-1866: Skyggebilleder af en rejse til Harzen, det 

sachsiske Schweitz etc., etc., i Sommeren 1831; En digters Bazar; I Sverrig; I Spanien; og Et Besøg 

i Portugal. 

Men der er f.eks. også debutbogen Fodreise, som fortæller om en rejse i overført forstand. 

Og romanen Improvisatoren fra 1835, der kan betragtes som en bog om Andersens rejse i Italien i 

1833-1834. 

 

Vi kan roligt betragte Andersens rejser som dannelsesrejser, både hans såkaldt virkelige rejser og 

hans rejser i fantasiens verden. 

Med det sidstnævnte er hans eventyr også tangeret, og det samme er andre af Fondens værdiord, 

nemlig ”Fantasi og skabertrang” samt ”Stræben efter indsigt i det, der er større end én selv”. 

Ja, med lidt god vilje tilmed også værdiordet ”Mønsterbryderen”. 

 

Det er næppe heller forkert at påstå, at netop Andersen er en af de danskere – den mest kendte og 

måske også mest indflydelsesrige – der gjorde dette at rejse til et spørgsmål om almendannelse. 

Og omvendt: gjorde almendannelse til noget, som forudsætter, at man rejser (om så i den fysiske 

verden eller i fantasiens verden). 

Først skabtes syntesen af rejse og almendannelse, så kom det moderne gennembrud, og i dag står vi 

på skuldrene af begge dele. 

Det er en selvfølge for vore unge mennesker – og for os – at de skal have luft under vingerne for at 

blive voksne, gerne gennem lange rejser. 

Det er ligeledes en selvfølge for vore unge mennesker – og for os – at de skal lære at tænke kritisk 

og selv tage stilling, gerne gennem den slags ’møder med det andet’, som rejser giver mulighed for. 

 

Hvorfor ikke bruge dette til at katalysere kortlægningen af, hvad der bliver forstået ved 

almendannelse i gymnasieverdenen, og til at skabe grundlag for gentænkningen af, hvad der i dag 

kan forstås ved den, og hvordan den i dag kan praktiseres? 

Hvorfor ikke ligefrem tage afsæt i tekster fra Andersens hånd, in casu hans forskelligartede 

rejseskildringer, så der er noget konkret at gå ud fra, lade sig inspirere af og finde sammen om – og 

hvormed der ikke længere mangler det link til ham og hans værdiunivers, som jeg efterlyste.  
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Om værdiordene ”Mødet med det andet” skriver Fonden ud over det allerede citerede, at der sigtes 

til ”lysten og evnen til at inddrage det fremmede, det grænseoverskridende eller det ukendte i 

undervisningen på enten det faglige, det eksistentielle eller det sociale plan”.  

Andersens rejseskildringer giver rig mulighed for at imødekomme netop dette. 

 

Om værdiordene ”Fantasi og skabertrang” står der bl.a., at de er ”møntet på en undervisning, der 

fremmer elevens evne til at tænke i alternativer og lyst til at skabe nyt, og som konstruktivt lader sig 

provokere af udsagn som (Albert Einstein): ’Fantasi er vigtigere end viden. For mens viden er 

begrænset til det vi ved og forstår nu, så omfatter fantasi alt i verden og alt det vi med tiden kommer 

til at vide og forstå’.” 

Ud over at vi med ordet ’fantasi’ her har et link og en invitation til at udforske den imaginære side 

af Andersens rejseskildringer, jf. Fodreise og Improvisatoren, rummer dette også en indirekte 

opfordring til at involvere eleverne – både i projektets eksperimenterende fase og i den mest 

kreative del af projektet, nemlig gentænkningen af dannelsesbegrebet og den hermed forbundne 

pædagogiske praksis. 

Projektbeskrivelsen opererer allerede med elevinddragelse, bl.a. skal der sidde elever i 

styregruppen, og skolernes praktiske forsøg vil måske også inddrage elever. 

Det sidstnævnte fremgår dog ikke tydeligt af beskrivelsen, og det hele kan udfoldes og præciseres 

nærmere, bl.a. under brug af og med skelen til de nævnte værdiord og rejseskildringer. 


