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GYMNASIEFORLIGET
fjerner geofagene (..geografi") fra det obligatoriske
pensum. Eleverne skal ikke
mere vide noget konkret
om omverdenen. Danske
Gymnasieelevråds
Sammenslutning er klar over,
hvilken uklog linje de politiske ordførere vil have
gymnasiet ind på. Det kan
ikke være rigtigt, at en student fremover kan være
uvidende om Jordens og livets naturgivne vilkår .
Men intet alment dannet
menneske kan nøjes med
kulturel dannelse (som fx
historie, oldtidskundskab
og musik) og en række
værktøjsfag (som fx matematik og sprog).
I en globaliseret verden
må almen dannelse først og
fremmest indebære viden
om de forhold, som er af
eksistentiel betydning for
alle mennesker, og som vi
trods forskellige kulturer

jøproblememes art, betydning og årsager, kulturerDet vil i høj grad sige nes, religionernes og ideogeofag, som trods verdens logiemes geografi.og ~ ikke
mindst -et vist kendskab
forskelligheder nødvendigvis vil komme til at danne til navnestoffet,
Regeringensplan var elrammen om mellemfolkelig
forståelse og international
lers, at naturvidenskab
samhandel, og som angår skulle styrkes i det nye
os alle, fordi det udgør et gymnasium,men det bliver
ikke tilfældet, når det førvigtigt forståelsesgrundlag
ste halve år skal bruges til
for den fremtidige udvikindslusning, og når et så
ling af verden.
vigtigt naturfag som geoOverordnet indrebling
grafi ofres som obligatorisk
Derfor er det nødvendigt fag.,
at vide noget om Jordens
Naturvidenskab opfattes
overordnede indretning og i reformudkastet som redskabsfagi matematik, fysik
dynamik.
Det vil fx sige kontinen- og kemi, og det vil ikke give
ternes og oceanernes ho- eleverne den virkelige ver-

»Den vigtige
debat mellem
troende og rationalister,
som JyllandsPosten
lagde spalter
til i efteråret,
viser, hvor nødvendig
u.ndervisning i geofagene
er. «
vedtræk og forskellighed,
de ferske vandes og havstrømmenes kredsløb og
betydning, klimaets dynamik, forskellighed og betydning, livets oprindelse,
mangfoldighed og geografiske forskellighed, degeologiske og biologiske naturressourcers art, mængde, fordeling og udnyttelse,
primærerhvervenes og arealudnyttelsens geografi, de
naturlige og politiske årsager til befolkningskoncentrationerne, natur- og mil-

intet

alment

og en

Og det vil blive endnu
svaerereat re~ttere folk
til de laengerevideregående
naturvidenskabelige uddannelser.
Med den fremtraedende
stilling, som samfundsfagene får i det nye gymnasium,
vil en raekke vigtige internationale
problemer
på
økonomi-, naturressourceog miljøområdet vaere henvist til en ensidigt samfundsvidenskabelig belysning, selvom problemerne
har langt vigtigere geofaglige årsagerLigeledes vil en raekke
eksistentielle
spørgsmål
omkring Jordens, livets og
menneskets oprindelse vaere henvist til en ensidig religions- og idehistorisk belysning, selvom man vel tør
mene, at geofagenes svar på
disse spørgsmål har mest
med viden at gøre.

Vigtigt "brofag"
Den vigtige debat mellem
troende og rationalister,
som Jyllands-Posten lagde
spalter til i efteråret, viser,
dens pespektivering af na- hvor nødvendig undervisturvidenskaben. Og da sle1 ning i geofageneer.
ikke den store skalas perspektiver, som geofagene.
kan levere, ligesom biofagene kan levere perspektiverne i molekylernes skala.

Men det vaerste er naesten, at geografiens forsvinden som obligatorisk
gymnasiefag indebaerer, at
det vigtigste "brofag" mellemnatur- og kulturfagene
må forlade scenen. Geografien er nemlig det, som alle
efterlyser.

Hvis naturfagene ikke.
overbyggesmed perspektiverende eksempler fra Jordens og livets historie,
Geografiener tvaerfaglig,
mangfoldighed og regionale særpræg, vil det være. fordi geografiens egen
svært for eleverneat indse, identitet er både natur- og
hvad
naturvidenskabI kulturvidenskabelig.
egentlig er.

