
STX – egenart og dannelse 

 
Jens Thodberg Bertelsen 

Rektor, Odense Katedralskole 
Dansk, religion og filosofi 

23. september 2015 

 



Albert Einstein: 
Fantasi er vigtigere end viden.  
For mens viden handler om det  
der er, så handler fantasi om 
det der kommer til at være 



Albert Einstein: 
 
Det er ikke alt,  
der tæller,  
der kan tælles,  
og det er ikke alt, 
der kan tælles,  
der tæller. 
  





GYMNASIALE UDDANNELSER I DK 
 
Uddannelsen til Studentereksamen (STX) 
Uddannelsen til Højere Forberedelseseksamen 
(HF) 
Uddannelsen til Højere Handelseksamen (HHX) 
Uddannelsen til Højere Teknisk Eksamen (HTX) 
Erhvervsuddannelse og Gymnasial Eksamen 
(EUX) 



Fokus på STX –  
Uddannelsen til 
studentereksamen 



STX-DNA 
  
STX-KILDER TIL 
DANNELSE 



DNA - 
Uddannelsens 
særlige egenart  
bag de skrevne 
bestemmelser 



Fælles mængde DNA i 
de gymnasiale uddannelser 
↔  
Særligt DNA i  
den enkelte gymnasiale 
uddannelse 



Hvordan afdække  
STX-uddannelsens DNA? 



Hvad ligger der bag de unges oplevelser  
og erfaringer før, under og efter valget af 
STX? 
Hvad forventer forældre og elever sig før, 
under og efter STX  
-  i lyset af en mindre (tryg) og mere 

udfordrende verden?  
-  i lyset af en uforudsigelig fremtid? 



STX-DNA 
•  DYNAMISK FAGLIGHED 

OG DYNAMISK DANNELSE 
•  DOBBELT ALMEN DANNELSE 
•  LÆRING I TRE RUM 
•  DIVERSITET OG SYNERGI 
•  OVERSKRIDELSE 
•  FOKUS PÅ FREMTIDEN 

I HISTORISK PERSPEKTIV 
•  DIALOG OG FÆLLES REFLEKSION 
•  ORIENTERING MOD ET 

IDÉUDVIKLENDE  
ARBEJDSLIV 

•  KULTUREL SAMMENHÆNGSKRAFT  

  



UD-og ALMEN-DANNELSE 
 
Uddannelse-1 (Det man kan: Kompetence) 
Uddannelse-2 (Det man ved: Almen 
dannelse) 
Uddannelse-3 (Den man er/bliver: Dannelse) 
 
1+2+3: Livsduelighed: Duelig til privatliv,  
voksenliv, arbejdsliv, samfundsliv etc  -liv. 
  



DANNELSE   
Selvoverskridelse mod 
noget større og bedre 



KILDER TIL DANNELSE 
Love og regler, fag, undervisning,  
skoleform, ledelse, personlighed, 
æstetik, etik mv.  



Uddannelse, almen dannelse  
og dannelse er ikke identiske 
størrelser de gymnasiale 
uddannelser imellem 



STX-DNA-1:  

DYNAMISK FAGLIGHED OG  
DYNAMISK DANNELSE 
  
Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige,  
sprogligt-humanistiske og musisk-kreative fagområder 

Alment og robust dannelsesbegreb  
som ikke snævrer (erhvervs-)valget ind 

Livslang kilde til at kunne begå sig  
i en mere og mere åben vidensøkonomi.  
  



STX-DNA-2:  
DOBBELT ALMEN DANNELSE-1 
  
Med den brede faglighed er STX både et  
videns- færdighedsanliggende og et personligt, 
eksistentielt anliggende for den unge 
  
”STX udfordrer dig på alle tænkelige sider af 
dit liv” 
  



STX-DNA-2: 
DOBBELT ALMEN DANNELSE-2 
  
Bred faglighed og dobbelt almen dannelse:  
•  STX danner den unge alment i betydningen 

 ”Hele vejen rundt”, idet den angår den unges  
tilværelse nu og i fremtiden 

•  STX danner den unge til at kunne begå sig 
i det almene i betydningen ”Den store verden”  
uden for og foran den unge selv. 

  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelsesproces	   Dannelse	  

Bredt fagkorpus	  
 	  
4 hovedområder: 
Nat, Samf, Hum-
Spr og Mus-Kre.	  
 	  

Arbejdet med den brede faglighed 
er både et videns- færdigheds-
mæssigt og et personligt-
eksistentielt anliggende for den 
unge	  
 	  
STX-uddannelsen når hele vejen 
rundt om den unge, idet den angår 
den unges liv nu og i fremtiden og 
den angår den unges møde med den 
store verden uden for og foran den 
unge selv	  
 	  
”Tre år, der varer hele livet”	  
 	  

Livslang selv- og 
omverdensfor-
ståelse + 
erkendelse af at 
dannelsespro-
cessen varer 
hele livet	  
 	  
 	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-
proces	  

Dannelse	  

 
4 A-
niveauer 	  
 	  
 	  

 
Fordybelse	  
 	  

 
Udvidelse af 
horisont 
	  
Indsigt	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses
proces	  

Dannelse	  

Tværfaglige 
og over-
faglige 
discipliner	  

Brud og 
sammen-
fatning	  

Helhedssyn	  



STX-DNA-3: 
 LÆRING I TRE RUM 
  
• Undervisningsrummet 

(læringsrummet og 
træningsrummet) 

• Skolehverdagen 
• Efter skoletid 



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-proces	   Dannelse	  

Skoleform:	  
 
Læring i tre 
rum	  
 
Tilgængelig-
hed i og 
uden for 
skolen 	  

Store dele af stoffet 
vedkommer den un-
ges personlige 
virkelighed. Derfor 
foregår indlæringen 
både i undervisnin-
gen, i skolerummet og 
i rummet/tiden uden 
for skolen	  

Selv- og 
omver-
densfor-
ståelse	  



STX-DNA-4: 
DIVERSITET OG SYNERGI 
 
STX præsenterer den unge for også 
andre fagligheder end dem, man 
umiddelbart føler sig mest stemt for  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelsesproces	   Dannelse	  

Anden 
faglighed	  

- Arbejdet med også en anden 
faglighed end den, den unge 
umiddelbart er stemt for/
interesseret i	  
- Samspillet mellem fagene 
fra de forskellige 
hovedområder	  
- Forskellige fagligheder 
bringes sammen for at opnå 
ny viden	  
 	  

 	  

Sans for 
alternativet.	  
Kritisk, 
kreativ og 
innovativ 
dannelse. 	  
Styrket 
dømmekraft.	  



STX-DNA-5:  
FOKUS PÅ FREMTIDEN 
I HISTORISK PERSPEKTIV 
Profilfag: Historie (+ old og rel) 
Krav om undervisning i den historiske 
dimension i alle fag 
Det historiske perspektiv sætter fokus  
på fremtidens muligheder 



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-
proces	  

Dannelse	  

Profilfag: 
Historie  
(+oldtids-
kundskab og 
religion) 	  

Perspektivering i 
historisk tid	  
 
Arbejdet med den 
lange og almene 
historie + kravet 
om historisk 
dimension i 
fagene	  

Historiebevidsthed	  
 
 
Fokus på fremtiden i 
et historisk 
perspektiv ↔ 
historisk ”demens”	  
 
Klassisk dannelse	  



STX-DNA-6: OVERSKRIDELSE 
  
Profilfag: Religion, oldtidskundskab og 
musisk-kreative fag  
  
STX fremmer elevens evne til at undre sig 
og til at overskride allerede opnået kund-
skab og erkendelse. 
STX udfordrer den til enhver tid 
fremherskende nyttetænkning  
  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-
proces	  

Dannelse	  

Profilfag: 
Old og 
religion	  

Forundring	  Evnen til at 
undre sig. 
Visdom	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses
-proces	  

Dannelse	  

Profilfag: 
Musisk-
kreative fag	  

Improvi-
sation	  

Grænse-
overskri-
dende, 
kreativ 
dannelse	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-
proces	  

Dannelse	  

Profilfag: 
Kropslige fag 
(idræt, 
drama, dans,  
musik)	  
 	  

Optrin. 
Træning i at 
træde frem 
og i at tro på 
egne person-
lige og socia-
le potentialer	  

Social og 
personlig 
myndighed.	  
Frimodighed.	  
Selvtillid.	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelsesproces	   Dannelse	  

Profilfag: 
Biologi, 
kemi og 
geografi	  

Perspektivering i 
det fysiske rum.	  
Forklaringer på 
miljø- og 
klimamæssige 
forandringer og 
udfordringer	  

Miljø- og 
klima-
bevidsthed	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses
-proces	  

Dannelse	  

Profilfag: 
Sprog + old 
og religion	  

Kultur-
møde	  

Interkulturel 
og sproglig 
dannelse	  



STX-DNA-7: DIALOG OG FÆLLES REFLEKSION 
  
STX lægger med sin brede faglighed vægt på dialog, 
fælles refleksion og selvrefleksion i og omkring 
undervisningen.  
STX-uddannelsens indhold og undervisningsformer er 
i sin anvendelse orienteret mod, at eleven kan begå sig 
både som studerende på en videregående uddannelse og 
som aktør i arbejdslivet, og mod at eleven kan deltage i 
et mangfoldigt, demokratisk samfundsliv, der bygger på 
den demokratiske samtale og på at denne samtale har 
kvalitet.  
  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses- 
proces	  

Dannelse	  

Skoleform: Mødet 
med den anden	  

Dialog og fælles 
refleksion.	  
Dansk skole-
tradition: Tale 
med – ikke tale 
til. 	  
Klasseenhed.	  
Den virkelige, 
menneskelige 
verden (vs de 
sociale mediers 
som-om-verden)	  

Overskridelse af allerede 
opnået erkendelse.	  
Selv- og 
omverdensforståelse .	  
Kritisk bevidsthed. 	  
Selvstændighed, empati og 	  
samarbejdsevne. 	  
Demokratisk dannelse.	  
Argumentationsduelig – 
demokratisk tale med 
kvalitet.	  
Social myndighed.	  



STX-DNA-8: ORIENTERING MOD ET 
IDÉUDVIKLENDE ARBEJDSLIV 
  
STX er rundet af homogene og autonome 
institutioner → 
• Kort magtdistance  
• Højt til loftet  
• Eleven kan møde skolens øverste  

leder i øjenhøjde 
• Ledelse fra midten 





Kilde til 
dannelse	  

Dannelsesproces	   Dannelse	  

Enstren-
get  skole-
form: 
Homogen 
og 
autonom 
institution	  

Organisations-
kultur: Tætte 
relationer mellem  
elever, lærere og 
ledere og mellem  
læring, undervis-
ning og ledelse	  

Dannelse til	  
Demokrati og et	  
idé-skabende, 
idé-omsætteligt 
og fremad-
skuende 
arbejdsliv.	  
Innovation.	  

 	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelses-
proces	  

Dannelse	  

Enstren-
get skole-
form: 
Kort 
magt-
distance	  

Involvering	   Argumenta-
t i o n s - o g 
beslutnings-
duelighed.	  
Ansvarlighed	  



Kilde til 
dannelse	  

Dannelsesproces	   Dannelse	  

Enstrenget 
skoleform 	  
 
Ledelse præget 
af højt til loftet 
og uddelege-
ring	  
Tillid ≥ kontrol	  
Åbenhed og 
retfærdighed	  

Udfoldelse af 
potentiale	  

Kreativ dannelse	  
Kritisk bevidsthed 	  
Ansvarlighed	  
Selvstændighed	  
Argumentations- 
og beslutnings-
duelighed 
Personlig  
myndighed	  
D e m o k r a t i s k 
dannelse	  
 	  



STX-DNA-9: SAMMENHÆNGSKRAFT  
Med fagrækken, de enkelte fag og 
samspillet mellem fagene bidrager STX i 
væsentlig grad til at opbygge en fælles 
fond af viden og en kulturel 
referenceramme, der får et samfund til at 
hænge sammen og til robust at udvikle sig 
i mødet med den globale verden og de 
evigt varierende mønstre og perspektiver. 
  
  



Almene kilder til dannelse	   Dannelsesproces	   Dannelse	  
Forstand	   Analyse og forklaring	   Viden og kundskab. Overskridelse af 

allerede erhvervet erkendelse	  

Fornuft	  
 	  

Forståelse og blik for helhed	   Viden og kundskab. Overskridelse af 
allerede erhvervet erkendelse	  

Vurdering	   Diskussion	   Dømmekraft	  
Fantasi	   Viden om det der er. Fantasi om det, 

der kommer	  
Kreativ dannelse.	  
Frimodighed	  

Begejstring	   Lærerengagement i stof og elever	   Skærpelse af nysgerrighed og trang 
til overskridelse	  

Inspiration	   Motivation	   Livsmod	  
Eksperiment	   Krav om fordybelse – i tid og rum	   Indsigt. Udvidelse af horisont: Den 

enkeltes verden bliver større, når 
man rokkes.	  

Provokation	   Ungdomsoprør	   Selvstændighed. Personlig myn-
dighed. Grænseoverskridelse.	  

Evalueringsmåde	   Balance mellem summativ og 
formativ evaluering. 	  
Balance mellem kravet om at bestå 
og kravet om at forstå	  

Personlig og social myndighed	  

Teknologi	   Undervisning i, med og om IT, 
herunder informationssøgning	  

Digital dannelse	  



STX – kilder til dannelse (sammenfatning): 
  

•  Bred faglighed 
•  Anden faglighed 
•  Dobbelt almendannelse 
•  Flere læringsrum 
•  Fokus på fremtiden i historisk perspektiv 
•  Grænseoverskridelse  

(vs instrumentalisering og nyttemaksimering) 
•  Formativ ≥  summativ evaluering 
•  Dialog og fælles refleksion 
•  Enstrenget og homogen skoleform 



Hvad skal uddannelsen til 
studentereksamen (STX) holde fast i, 
samtidig med at den udvikles? 
 
Fagkorpus/fagligt samarbejde 
Skoleform 
Ledelsesstil 
Undervisningsformer 
Evalueringsformer 
 



Ønske: 
At forskning vil kvalificere min 
”analyse” af STXs egenart (DNA) 
og dannelsespotentiale 
  



Ønske:  
Forskningsbaseret DNA- og  
dannelses-analyse af  
hver af de gymnasiale uddannelser - 
HF, HHX, HTX, EUX og STX 


