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Gymnasiereformens modernisering af almendannelsen 

Af Jens Erik Kristensen 

 

Trykt i Uddannelse nr. 8, Undervisningsministeriet 2004. 

 

Gymnasiereformen fra 2003 er uden tvivl den mest omfattende reform siden 

omdannelsen af Den Lærde Skole til et linie-gymnasium med reformen i 1903. Det 

skyldes ikke blot, at linie-, gren- og valggymnasiet ophæves med den nye opdeling i 

et fælles grundforløb og specialiserede studieretningsforløb. Det ligger først og 

fremmest deri, at man med reformen i ét og samme træk både vil opdatere og 

udvikle den almene dannelse, forny og styrke fagligheden og forbedre 

studieforberedelsen.  

 Indførelsen af timerammen i almen studieforberedelse er et af de vigtigste tiltag i 

dette øjemed. Med dette koncept, som er reformens afgørende nyhed, vil man 

sammentænke gymnasiets klassiske dobbelte opdrag helt tilbage fra 1850: at være 

almendannende og studieforberedende. Det nye koncept signalerer en tydelig 

ambition om at skabe en indre syntese af disse to opdrag, der i 150 år har været mere 

eller mindre udvortes og adskilt. Dertil kommer, at almen studieforberedelse skal 

være garanten såvel for en opdatering af almendannelsen som for en fornyelse af 

fagligheden - og for at disse to centrale bestræbelser bag reformen går op i en højere 

enhed.  

 Det er store ambitioner at samle i et koncept. Og det har af gode grunde har 

affødt en del forvirring og forbehold i gymnasieverdenen, ikke mindst blandt de 

klassiske faglærere, der har svært ved at se, at en timeafgivelsen til almen 

studieforberedelse på 20 % i grundforløbet og 10 % de resterende 2  år skulle kunne 

betyde andet end et fradrag i tiden til faglig fordybelse. Desto mere grund er der til 

at undersøge, om og på hvilken måde idéen med en timeramme i almen 

studieforberedelse så faktisk kan siges at levere et nyt bud, ikke blot på, hvad 

almendannelse i dag kan og bør bestå i, men også på en fornyelse og styrkelse af 

fagligheden, herunder ikke mindst af de naturvidenskabelige fag? 

 Da disse spørgsmål både vedrører konceptets uddannelsespolitiske baggrund 

og dets dannelsesteoretiske antagelser skal vi indledningsvist kort ser på lanceringen 

af det i forligsaftalen fra maj 2003 og på den senere konkretisering og præcisering af 

det i bemærkningerne til lovforslaget, i bekendtgørelsen og (i udkastet) til 

læreplanen for almen studieforberedelse fra sommeren 2004. 

 

Et koncept tager form 
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Almen studieforberedelse er, så vidt jeg kan bedømme, et nyt koncept, der første 

gang officielt lanceres i forligsteksten om gymnasiereformen den 28.5.2003. Begrebet 

er således fraværende, om end problematikken ikke er helt utænkt, i det sidste større 

ministerielle udspil på gymnasieområdet før reformen, Udviklingsprogrammet for 

fremtidens ungdomsuddannelser fra april 1999, hvor der tales om det nødvendige i et 

"øget samspil mellem fagene" som led i en styrkelse af studieforberedelsen. Det luftes 

en passant, at det almene gymnasium skal til at "se fagligheden og almendannelsen i 

en ny sammenhæng", men ikke desto mindre forbliver almendannelse, faglighed og 

studieforberedelse relativt adskilte temaer i programmet. Det tætteste man kommer 

på en indre forbindelse er, når man under etiketten 'almene/tværfaglige 

kompetencer' forsøger at underordne det alment dannende under det nye begreb om 

'studiekompetencer', hvortil også hører udviklingen af faglige, sociale og personlige 

kompetencer.(jvf. Kristensen 2003). Og de steder, hvor almendannelse omtales 

separat, forbindes det endnu vagt med fænomener som 'selvståelse', 

'omverdensforståelse', 'personlig myndighed' og 'selvstændighed'. Det markeres dog, 

at et tidsvarende begreb om almendannelse ikke kun kan være humanistisk, men i 

dag også må omfatte den "den enkeltes evne til at orientere sig i naturvidenskabelige, 

teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge". 

 I forligsteksten fra 28.5.2003 hedder det derimod, at "gymnasiets 

almendannende funktion skal opdateres og udbygges". Det skal ske gennem en 

indholdsmæssig fornyelse af fagene, gennem krav om øget samspil mellem fagene og 

gennem en styrkelse af de naturvidenskabelige dimensioner. At der er sammenhæng 

mellem disse dimensioner kommer bl.a. til udtryk i følgende passus: 

 "Faglighedsbegrebet i de gymnasiale uddannelser skal opdateres. Gennem de 

3 år skal der - udover den traditionelle faglighed - lægges vægt på samspillet 

mellem fagene og på de kompetencer, eleverne opbygger gennem det faglige 

arbejde. Herved udvides uddannelsernes målsætning til at omfatte såvel 

fagligheden i sig selv som evnen til at anvende det lærte i relevante 

situationer. Dette sker ved at indføre en timeramme til almen studieforberedelse, 

som er et organiseret samspil mellem en række gymnasiale fag, der dels skal sikre 

samarbejde og sammenhæng mellem fagene med henblik på almendannende 

formål, dels sikre progression i elevrollen fra folkeskoleelev over gymnasieelev 

til studerende med henblik på studieforberende formål." 

Disse formuleringer rammer ganske godt forligets flerfoldige uddannelses- og 

dannelsespolitiske intentioner, omend de også skriger efter en konkretisering. 

Fagligheden skal fornys via et tvungent samspil mellem fag og fagområder, der både 

skal fremme den anvendelsesorienterede kompetenceudvikling og være mediet for 
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en ny almendannelse, der finder det almene i sammenhængen mellem 

vidensområderne. Som det videre hedder i forligsteksten: 

 "Almendannelse og viden kan ikke skilles ad i de gymnasiale uddannelser. 

Viden skal give almendannelse et indhold, og almendannelse skal placere 

viden i en sammenhæng, som viden om de enkelte fagområder i sig selv ikke 

giver. Med den hastige samfundsudvikling er der brug for at besinde sig på 

skolens begreb om almendannelse, således at den afspejler centrale temaer for 

mennesker i det 21.århundrede."  

I konsekvens heraf betones det, at almendannelse må inkorporere det 

naturvidenskabelige område, for "traditionelt er almendannelse overvejende 

humanistisk og samfundsvidenskabelig i sin orientering, og begge tilgange skal 

fastholdes og uddybes. Det er imidlertid afgørende for fremtidens demokratiske 

beslutningsprocesser, at borgerne får en øget forståelse for den naturvidenskabelige 

og teknologiske udvikling. Derfor skal dette aspekt have en styrket position i 

dannelsesdimensionen i de gymnasiale uddannelser." 

 Disse intentioner er siden hen blevet konkretiseret og præciseret, i første 

ombæring i Bemærkningerne til lovforslaget, hvor det om almen studieforberedelse i 

grundforløbet hedder, at  

 "det almendannende aspekt tilgodeses ved, at forløbet præsenterer bærende 

forestillinger og centrale metoder i de grundlæggende videnskabelige tilgange 

til verden. Eleverne skal opnå indsigt i, at der er sammenhænge på tværs af 

alle de opdelinger, som den enkeltfaglige tilgang til verden ellers består af, og 

stifte bekendtskab med udvalgte 'store foretællinger' i europæisk kultur."  

Almen studieforberedelse fremstår her, som noget der minder om et selvstændigt 

fag. Til forskel herfra er i studieretningsforløbet målet, at eleverne i almen 

studieforberedelse skal "opnå kompetencer til at kombinere fag for at erhverve viden 

om væsentlige emner i praktisk og teoretisk sammenhæng", kunne vurdere 

forskellige fags bidrag til behandling af mangesidigt problem, kunne kombinere 

forskellige metoder - og der skal sikres en progression i arbejdsformer med "særligt 

henblik på udvikling af studiekompetence og selvstændighed." 

 I (udkastet til) Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen hedder 

det, at uddannelsen "udgør en faglig og pædagogisk helhed, som alle fag og forløb er 

forpligtet på", for "fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene og 

eleverne skal opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, 

naturvidenskab og samfundsvidenskab med henblik på at kunne gennemføre 

videregående uddannelse."  

 I udkastet til læreplan for Almen Studieforberedelse hedder det endelig, at der 
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i almen studieforberedelse skal arbejdes med "betydningsfulde natur- og 

kulturfænomener, almentmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og 

centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af metoder og teorier fra 

alle områder." Det faglige mål er at eleverne skal kunne opnå viden om et emne ved 

at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder, kunne anvende 

forskellige metoder, kunne forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en 

sammenhængende verdensforståelse, kunne vurdere hvorledes et givet emne indgår 

i større historiske og nutidige sammenhænge samt anvende indsigt i elementær 

videnskabsteori til "at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, 

flerfaglig eller fællesfaglig karakter." Det er nu op til vejledningerne at konkretisere 

indholdet yderligere...  

 

Et almendannende og kompetenceudviklende ikke-fag 

På baggrund af disse formuleringer kan man som det første konstatere, at den 

fornyelse af almendannelsen, der skal sikres med almen studieforberedelse helt 

grundlæggende ligger deri, at almendannelse ikke længere er forbeholdt noget eller 

nogle bestemte fag (f.eks. dansk eller historie). Alle fag er nu principielt impliceret i 

almendannelsen eller har almendannende dimensioner, men vel at mærke i kraft af 

deres evne til at overskride sig selv som fag og indgå i tvær- eller overfaglige 

sammenhænge. Det er netop det timerammen i almen studieforberedelse skal sikre, 

at de gør. Som ramme for overskridelsen af fagligheden og samarbejde mellem 

fagene kan almen studieforberedelse ikke selv være et fag.  

 Man kan således mere generelt indkredse de nye forestillinger om 

almendannelse i konceptet ved at se på, hvad almen studieforberedelse ikke er:  

 

Der er for det første ikke tale om at indføre et nyt obligatorisk og almendannende 

metafag à la idéhistorie eller kulturfag, som det blev foreslået i forhandlingerne op til 

reformen. Men på sin vis kan tanken om almen studieforberedelse ses som en sent 

svar på et problem, der allerede blev stillet med reformen i 1960, hvor man med den 

nye betoning af faglig specialisering, fordybelse og videnskabelighed i overgangen 

fra linie- til grengymnasiet havde fået et påtrængede problem med at nybestemme 

gymnasiets almene dannelse i lyset af, at reformen officielt betød et brud med det 

national-litterære koncept om almendannelse, som danskfaget i Vilhelm Andersens 

programmatiske udformning uanfægtet havde haft monopol på siden 1903-

reformen. Mere præcist bestod det nye problem i at bestemme, hvori det almene 

kunne bestå i forhold til de tre videnskabsområder (humaniora, naturvidenskab og 

samfundsvidenskab), som gymnasiets fag nu officielt havde som baggrund.  
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 Allerede dengang var man m.a.o. bekymret for sammenhængen mellem 

fagene og fagområderne og bestræbte sig på at gøre almendannelsen mere 

tidsvarende og tværfaglig, end den havde været siden 1903-reformen. Svaret var 

dengang idéen om en ny metadisciplin i idéhistorie, der i et tværvidenskabeligt 

perspektiv skulle modvirke, at man i det mere videnskabsorienterede 

grengymnasium forfaldt til fagidioti, og i stedet give eleverne sans for de større 

sammenhænge mellem fagene. Det blev som bekendt aldrig til et selvstændigt 

metafag, men derimod til en bog, De Europæiske Idéers Historie (Lund, Pihl og Sløk, 

1962), der sidenhen er blevet udleveret generationer af gymnasieelever til 

selvstudium. Tanken om et idéhistorisk metafag er derfor reelt aldrig blevet 

afprøvet, selvom idéhistorie fra 1967 eksisterede som et fag og et institut med en 

faglig profil, der ville have kunnet dække det efterlyste behov. Når denne idé ikke er 

blevet genoplivet i forbindelse med reformen (selvom den må have ligget 

besnærende lige for, da det er det samme genkommende problem, man har villet 

løse), hænger det formodentlig sammen med, at idéhistorie for mange, ikke mindst 

naturfagslærere, endnu lugter for meget af ensidig humanistisk åndshistorie og 

derfor ikke ville kunne imødekomme behovet for en styrkelse af den 

naturvidenskabelige dannelse. I stedet har man valgt at følge en strategi, som i øvrigt 

også blev foreslået i forbindelse med reformen i 1960, nemlig at "den almene 

dannelse må komme gennem beskæftigelse med de forskellige fag...", som Sigurd 

Højby, formanden for, udtrykte det i 1962.  

 

 Der er for det andet heller ikke tale om en særligt videnskabsteoretisk disciplin, 

selvom gymnasiets reference til universitetets videnskabsområder betones gentagent 

som led i styrkelsen af fagligheden og studieforberedelsen. Men det står klart, at det 

ikke er det videnskabsteoretiske som sådan, der med almen studieforberedelse skal 

være almendannende og faglighedsfornyende; det er snarere den praktiske 

kombination af og den teoretiske sans for forskelle og sammenhænge mellem 

forskellige vidensområder og vidensformer, der skal fremmes i forbindelse med 

almen studieforberedelse. 

  

 For det tredie lægges der med konceptet om almen studieforberedelse en vis 

implicit distance til de to andre dannelsesformer, der hidtil har været dominerende i 

diskussionen om den almene dannelse i gymnasiet. Som tidligere nævnt trækker 

almen studieforberedelse tydeligvis ideen om almendannelse væk fra den (national-

)litterære og historiske dannelse, der ikke længere forekommer at være et adækvat 

bud på en opdateret almendannelse (men nok skal overleve som en form for kulturel 



 
 

 6 

dannelse med vægt på kulturel identitet og fællesskab, hvad lærerplanerne for dansk 

og historie samt den aktuelle kanon-diskussion tydeligt viser). Det almene ligger 

ikke længere på niveauet for den fælles nationale identitet, kultur og historie, men på 

sammenhængen og det civilisatoriske fælleskab mellem fagene og 

videnskabsområderne.  

 Med dette vidensorienterede begreb om almendannelse nedtones samtidig 

referencen til elevernes personlige læring, udvikling og (selv-)dannelse og dermed til 

udviklingen af personlig-eksistentielle, sociale og demokratiske egenskaber. Ganske 

vist betones udviklingen af den enkelte elevs selvstændighed og myndighed, men 

denne selvstændighed knyttes til håndteringen og anvendelsen af forskellige typer af 

viden og ses som led i progressionen fra skoleelev over gymnasieelev til 

studiekompetent student. De nye koncepter om almendannelse og faglighed, der 

gøres gældende med almen studieforberedelse, har derfor snarere deres individuelle 

modstykke i den enkelte elevs evaluerbare kompetenceudvikling og 

handleberedskaber. Hvad dette moment angår, er reformens tanker om en fornyelse 

af fagligheden helt på linie med tankerne om 'ny faglighed', hvor faglighed 

bestemmes ud fra de konkrete handlekompetencer, den fremmer, og hvor 

kompetencer karakteriseres som "dannelse i aktion".  

 Hermed er der også antydet et interessant spændings- eller balanceforhold i 

det indre af konceptet om almen studieforberedelse. Det er forholdet mellem det nye 

begreb om almendannelse, der forsvarer en klassisk videnskabsbaseret faglighed på 

den ene side, og kravet om en anvendelsesorienteret og handlingsorienteret 

kompetenceudvikling, der imødekommer idéen om 'ny faglighed' og dermed 

kravene fra videnssamfundets arbejdsmarked om fleksibilitet og 

omstillingsparathed, herunder evnen til at generere ny viden gennem kombination af 

forskellige fag og former for viden. Det er ubestridt reformens fortjeneste, at den har 

valgt at afbalancere disse hensyn i bestræbelsen på at modernisere både 

almendannelsen og fagligheden. Og den har kunnet det, fordi den i realiteten 

opererer med to begreber om faglighed: den klassiske videnskabsorienterede 

faglighed (der svarer til den såkaldte modus 1), og et nyt og mere pragmatisk begreb 

om faglighed (der imødekommer modus 2 og i realiteten er med til at relativere de 

klassiske standarder for den fakultetsopdelte faglighed). Denne balancekunst er 

muliggjort af den nye drejning, reformen giver det klassiske dannelsesbegreb, så 

derfor skal vi til sidst se på de dannelsesteoretiske implikationer af konceptet om 

almen studieforberedelse. 

 

De dannelsesfilosofiske dimensioner i almen studieforberedelse 
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Som det skulle være fremgået, er der med reformen tale om et interessant nyt bud på 

et tidsvarende begreb om almendannelse i gymnasiet. At man på mange måder 

genoptager og svarer på 1960-reformens problematik kan skyldes at det først nu, i 

det globaliserede, individualiserede og multikulturelle videnssamfunds tidsalder, er 

blevet både muligt og nødvendigt at gentænke spørgsmålet om almendannelse på 

niveauet for den (europæiske) videnskabelige civilisation - hinsides den national-

litterære og kulturelle okkupering af almendannelsesbegrebet, der bestod helt frem 

til 1971-reformen og blev restaureret igen så sent som med Bertel Haarders reform i 

1987/88.  

 Det udmærker dette nye bud, at det på samme tid vil arve og fastholde 

gymnasiets klassiske 150 år gamle opdrag, men også modernisere, syntetisere og 

tilpasse dem til de nye vilkår og udfordringer, der gøres gældende i 

videnssamfundet i dag. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der egentlig er sket med 

dannelsen og hvori det begreb om almendannelse så egentlig består? Det originale 

dannelsesfilosofiske træk er er for mig at se, at man har forskudt 

dannelsesproblematikken fra individet til faget og dermed fra det personlige til det 

faglige. Den dristige (men dermed også falsificerbare) påstand bag indførelsen af 

timerammen almen studieforberedelse er nemlig, at almendannelse ikke blot har 

fagligheden som udgangspunkt og medium, men også som endemål. Og netop 

derfor er almendannelsen også umiddelbar studieforberedende.  

 Den dannelsesteoretiske antagelse bag dette begreb om almendannelse er, at 

overskridelsen af den enkeltfaglige bornerthed i form af det (tvungne eller frivillige) 

samarbejde mellem fagene ikke er et fradrag fra fagene, men i sig selv vil føre til en 

styrkelse af fagligheden og studieforberedelsen (jvf. Hans Finks bidrag i dette nr). 

Det hænger sammen med, at det almene placeres i vidensformerne og i 

sammenhængen mellem vidensområder - og ikke som hidtil enten i det 

menneskelige, personlige eller national-kulturelle. Hvor dannelse tidligere var 

forbeholdt individers selvoverskridelse mod det almene (humaniteten, nationen, de 

store værker, den nationale litteratur etc.) med henblik på en beriget udvikling og 

realisering af deres individualitet, da handler det nu om de enkelte fags (faglæreres 

og elevers) overskridelse og åbning af deres videnshorisont mod de almene 

sammenhænge mellem fag og videnskabsområder - med henblik på en berigelse og 

styrkelse af deres faglighed.  

 Med almen studieforberedelse er det med Lars-Henrik Schmidts efterhånden 

klassiske formulering ikke længere den enkelte elevs "individualitetsforsikrende 

selvoverskridelse" mod det almene, der skal bære dannelsen. Det er derimod de 

enkelte fags faglighedsforsikrende faglighedsoverskridelse mod hinanden og de 
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almene sammenhænge mellem deres vidensområder, der bliver mediet for 

almendannelsen og for studieforberedelsen. Det står stadig står til troende, dels om 

man kan tvinge faglærere til at overskride deres faglighed, dels om denne 

overskridelse så reelt vil føre til en styrkelse af fagligheden. Det vil tiden fra august 

2005 vise. Tiden vil også vise, om denne form for vidensskabsbaserede 

almendannelse i længden vil kunne holde stand og balance i forhold til et stadig 

mere påtrængende krav om individuel kompetenceudvikling og videnssamfundets 

nye pragmatisk-kombinatoriske fagligheder og mere anvendelsesorienterede 

omgang med viden. Over for disse trusler kan man kun håbe på, at reformens gode 

intentioner også lader sig omsætte effektivt i praksis - også selvom dens nye begreb 

om almendannelse skulle blive erfaret som utidsvarende i videnssamfundets 

dominerende videnspolitik. 

 

(- almendannelse er overfaglig, men skal samtidig styrke faglighed  

- almendannelse: den samtidige produktion af faglighed og overfaglig 

sammenhængssans 

- problem: nye almendannelse lægger med afstand til personlige også afstand til 

dannelse som erfaring og knytter sig for eksklusivt til vidensform - miskender, at 

dannelsens vilkår er de nye individualitetsformer, der fordrer at dannelse og 

almendannelse indgår som et moment i selvdannelse 

- et argument for at placere almendannelse i omgangen med viden er, at viden netop 

er 'videnssamfundets' nye nexus og almenhed - derfor kæmpe for 'almenviden' som 

vidensværdi 

- styrken er at fastholde det almene som mere end det personlige 

- kompetencer kan aldrig blive nye almenhed (mangler almenækvivalent!) 
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Balancekunsten i Almen Studieforberedelse 

 

 

 Socialisering 

 

 

(civile samfund)           (stat) 

   

   Dannelse      Almendannelse 

   litterær-æstetisk kanon    faglighedsorienteret 

   etisk-kulturelle     videnskabelig vidensområder 

   Dansk/Historie     sammenhæng i fakulteter 

   National-litterære kanon    Internationale sammenlign. 

   nationale sammenhængskraft   sammenligningskraft 

   kultur       civilisation 

 

 

Egenskaber Kundskaber 

(lokale)             (globale)  (globale) 

 

 

   Læring/selvudvikling    Kompetenceudvikling 

   (selvdannelse)     (kvalificering) 

   personliggørelse/myndiggørelse   relevans/nyttiggørelse 

   ekspressivitet/autenticitet    fleksibilitet/innovation 

   æstetisk-eksistentiel     performativt-interesse 

   selvrealisering     employability/konkurrenceevne  

 

(Personskab)            (Marked)

     

 Individualisering 

 


