BÆREDYGTIG DANNELSE
”Et dannet menneske har ikke blot faglig viden, værdibårne holdninger eller præger
samfundet med sine handlinger, men forstår at kombinere hjerne, hjerte og
handling i en helhedsorienteret forståelse af, at kloge handlinger både kræver
indsigt og et hjertes mod til at stå ved sine værdier.”
Lone Belling & Leif Frandsen, ’Bæredygtig dannelse – skitser til en empatiske verden’ (Dafolo 2017)
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BÆREDYGTIG DANNELSE
Bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse som forholder sig til tidens nøgleudfordringer.
Som i respekt for fortiden og med afsæt i nutiden griber ud efter en bæredygtig fremtid, der er
afhængig af, hvordan vi som mennesker og menneskehed forstår og handler lokalt og globalt.
Den samfundsmæssige og samtidig planetforandrende udvikling foregår i dag med en
acceleration, der nødvendiggør en opdatering af dannelsesforestillinger, hvis menneskeheden
skal ændre kurs. De bærende kræfter i den nuværende udvikling er økonomiske og
teknologiske. Vi må lave en dannelsesfortælling der udfordrer de fremherskende økonomiske
og naturvidenskabelige fortællinger. Derfor er det vigtigt at udskifte det gældende
pragmatiske videnskabsbillede med et etisk. Naturvidenskaben har i årtier argumenteret for
at vi lever i en verden der er dybt forbundet, og på vores planet er vi alle, planter, dyr og
mennesker, sammenvævet i og afhængige af biosfæren, vores fælles livmoder og livsrum. En
nutidig dannelsesfortælling må integrere konsekvenserne af denne dybe indsigt.
Ved at koble en etisk og naturvidenskabelig optik på modellens lodrette akse muliggør vi en
afkobling af den nuværende pragmatiske tilgang hvor det at kunne noget rent teknisk også er
ensbetydende med at have lov til at gøre det uanset konsekvenserne for den samlede biosfære
eller enkelte væsener.
Den traditionelle almendannelse må således udvide sine domæner fra primært at være
funderet i humanistiske tilgange og fremover integrere naturvidenskabelige indsigter.
Samtidig er der også behov for forstå empatien som en central kapacitet i dannelse. Kun hvis
tilstrækkeligt mange mennesker på hele planeten udvikler deres empatiske potentiale, er der
håb om at den menneskelige civilisation kan udvikle et samlet etisk kompas.
En bæredygtig dannelsesfortælling opgraderer, både ved udvidelse og fordybelse, den
almendannende tradition og er forudsætning for en blomstrende fremtid for menneskeheden.

Læs mere:
http://livoglederskab.dk/nyside/wp-content/uploads/2017/03/smagsprøver1.pdf
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